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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O que leva à vida universitária 

é somente o conhecimento?  

O que faz vivermos 

 em sociedade? 

Pessoas reunidas em passeata 

formam uma sociedade? 

Qualquer agrupamento de  

pessoas forma uma sociedade? 
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE, SOCIEDADE 

CIVIL, SOCIEDADE E ESTADO 

 

1. CONCEITO PRELIMINAR DE SOCIEDADE 
  

 A ideia de sociedade está associada a existência de vínculos. 

 A sociedade, em termos gerais, consiste no complexo de RELAÇÕES 

pelo qual vários indivíduos VIVEM E OPERAM CONJUNTAMENTE, 

de modo a formarem uma NOVA E SUPERIOR UNIDADE.  

   

Teoria Geral do Estado 

1. CONCEITO PRELIMINAR DE SOCIEDADE 

   ENTENDENDO O CONCEITO 

 RELAÇÕES: As pessoas que vivem e formam essa coletividade 

estabelecem entre si interações, constituidoras de vínculos jurídicos, 

estabelecendo direitos e obrigações recíprocas. (Ex. Clube)  

 VIVEM E OPERAM CONJUNTAMENTE: Há affectio societatis, ou 

seja, desejo consciente de seus integrantes em compor e 

colaborar para o atingimento de seus fins. 

      Ex I: Tribo indígena.  

 Ex II: A sociedade pode deixar de existir quando seus sócios passam a 

descumprir suas regras ou desviarem-se do foco. (Caso - Clube Social) 



3 

Teoria Geral do Estado 

2. TEORIAS DE FORMAÇÃO DA SOCIEDADE 

 ORIGEM NATURAL 

 Os homens vivem em sociedade por uma necessidade natural como 

condição essencial para sua vida. 

 Só nessa condição o homem pode conseguir todos os meios necessários 

para satisfazer as suas necessidades e, portanto, conservar e melhorar 

a si mesmo, conseguindo atingir os fins de sua existência. 

 

 ORIGEM CONTRATUAL 

 A sociedade é o resultado de um acordo mútuo, consensual e 

ratificado – mesmo que hipotético – dos homens visando o bem 

comum. 
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3. FINALIDADE DA SOCIEDADE 

 Há uma discussão teórica quanto o direcionamento do fim de uma 

sociedade pelos membros que a compõem.  

 TEORIAS 

 A teoria determinista sustenta que o homem não pode por ato de 

vontade definir a finalidade da sociedade. 

 Análise Crítica: Se tudo está predeterminado, é melhor não fazer 

qualquer esforço que já se sabe inútil, sendo preferível procurar 

conhecer o sentido do determinismo e adaptar-se a ele. Essa teoria 

desconsidera a liberdade humana. 

 A teoria finalista entende ser possível tal escolha, fundando-se na 

ideia do bem comum. 
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3. FINALIDADE DA SOCIEDADE 

 TEORIAS 

 A teoria finalista entende ser possível tal escolha, fundando-se na 

ideia do bem comum. 

 Bem Comum: O bem comum consiste no conjunto de todas as 

condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral 

da personalidade humana e sua sociedade. (Papa João XXIII) 

 Caso 01: França x Liberdade de Expressão x Charlie Hebdo 

 Caso 02: Brasil x Sociedade sem discriminação x Erradicação da Pobreza 

(art. e 3º, CF – Objetivos  Fundamentais) 

 Quando uma sociedade está organizada de tal modo que só promove o 

bem de uma parte de seus integrantes, é sinal de que ela está mal 

organizada e afastada dos objetivos que justificam sua existência. 
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4. SOCIEDADE E O PODER SOCIAL 
 

 Onde há sociedade, deve haver direito e poder. 

 De nada adiantariam as normas estabelecidas se, ao lado delas, 

não existisse um poder responsável pelo seu efetivo cumprimento. 
 

 CARACTERÍSTICAS DO PODER SOCIAL 

 Socialidade: O poder é um fenômeno social, jamais podendo ser 

explicado pela simples consideração de fatores individuais. 

 Bilateralidade: O poder é sempre a correlação de duas ou mais 

vontades, havendo uma que predomina. É importante que se tenha em 

conta que o poder, para existir, necessita da existência de vontades 

submetidas. 
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5. ESPÉCIES DE SOCIEDADES 

 SOCIEDADES NECESSÁRIAS/ SOCIEDADES DE FINS GERAIS/ 

SOCIEDADES POLÍTICAS 

 Visam objetivos genéricos e indeterminados, criam  condições necessárias 

para que os indivíduos e as demais sociedades que nela se integram 

consigam atingir seus fins particulares. A participação nestas sociedades 

quase sempre independe de um ato de vontade 

 Exemplos: Sociedade familiar, religiosa e política 

Sociedade familiar 

 Uma das mais antigas instituições humanas 

 Finalidade é a proteção dos filhos, divisão do trabalho, aquisição e 

transmissão de crenças e costumes. 

 A família é a célula mater de todo grupo social. 

Sociedade religiosa 
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5. ESPÉCIES DE SOCIEDADES 

 SOCIEDADES NECESSÁRIAS/ SOCIEDADES DE FINS GERAIS/ 

SOCIEDADES POLÍTICAS 

Sociedade religiosa 

 O homem tem a necessidade de estabelecer a conexão com o divino. 

 Faz parte das sociedades necessárias pelo fato do homem nascer a 

ela conectado por laços sociológicos e familiares.  /Crítica 

 Integra o grupo das sociedades necessárias/políticas se 

considerarmos as teocracias 

 Influência da religião no Estado Brasileiro no período imperial 
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5. ESPÉCIES DE SOCIEDADES 

 SOCIEDADES NECESSÁRIAS/ SOCIEDADES DE FINS GERAIS/ 

SOCIEDADES POLÍTICAS 

Sociedade política “strictu sensu” 

 Considera-se o Estado, sociedade de maior importância por 

sua amplitude, capacidade de influir e condicionar indivíduos e 

demais sociedades a seus comandos. 

 Trata-se de sociedade necessária e condicionante para que 

todas as demais sejam constituídas em seu território. 

Objeto de estudo da Teoria Geral do Estado. 
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5. ESPÉCIES DE SOCIEDADES 

 SOCIEDADES CONTINGENTES/ SOCIEDADES DE FINS 

PARTICULARES 

 Existem em decorrência do acerto de vontades de certo grupo de 

pessoas e visam a certos objetivos bem definidos, sendo, por tanto, livre a 

filiação  a elas. 

  Exemplo: Sociedades desportivas, comerciais, culturais 
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Dúvidas? 

Boa noite! 

 

 

www.professorgomes.wordpress.com 

 


