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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O GRANDE DITADOR- (CHAPLIN,1940) 

 

 

Aos que me podem ouvir eu digo: "Não desespereis!" A desgraça que tem caído 

sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia... da amargura de 

homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam 

desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de 

retornar ao povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. 

[...] É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder. Mas, só 

mistificam! Não cumprem o que prometem. Jamais o cumprirão! Os ditadores 

liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, 

abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. 

Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso 

conduzam à ventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-

nos! 
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ESTADO – CONCEITO E ORIGENS 

1. CONCEITO DE ESTADO 

 A palavra “Estado” e seus múltiplos sentidos 

 A ideia preliminar de Estado para a Teoria Geral do Estado  

 Estado é uma forma específica de sociedade política, estruturada mediante 

regras e dotada de poder superior sobre os seus membros, revelando-se como 

a forma mais intensa e vinculante de organização da vida coletiva. 

 Estado é uma nação politicamente organizada. 

 Estado é pessoa jurídica de direito público interno e internacional. 

 O emprego moderno da expressão Estado pertence a Maquiavel 

 “Todos os Estados, todos os domínios que têm tido ou têm império sobre os 

homens são Estados, e são repúblicas ou principados.” (O Príncipe) 
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2. ESTADO x NAÇÃO 

 Nação como último pré-estágio do Estado. 

 Análise de Caso:  Judeus e a criação do Estado de Israel em 1948 

 Estado de Israel criado em 1948 por Resolução da ONU. 

 Judeus expulsos de sua terra em períodos anteriores em decorrência da diáspora. 

 Mesmo dispersa comunidade não perdeu seus vínculos sociológicos, costumes e 

tradições peculiares. 

 É possível que uma nação aspire por um Estado como também esteja 

distribuída por vários Estados. 

 Análise de Caso:  Comunidade árabe, ciganos, bascos 

 Um Estado pode ser constituído por várias nações. (Suíça) 

 Enquanto a nação caracteriza-se pela existência de vínculos eminentemente 

sociológicos, o Estado apresenta vínculos de  natureza política  e jurídica. 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 Nem toda sociedade política pode ser entendida como Estado. 

 “Conceito de Estado não é um conceito geral válido para todos os 

tempos, mas é um conceito histórico concreto, que surge quando 

nascem a ideia e a prática da soberania, o que só ocorreu no século 

XVIII.” (Dallari) 

 Consideração válida para justificar a ideia do Estado Moderno, 

surgido com o Ato Geral de Westifália em 1648. 

 Fundamentos da afirmação - A partir desse momento: 

 Consagrou-se a base territorial como condição para  existência de um Estado 

 A  territorialidade do direito e consequência da soberania do poder político em 

âmbito nacional.   
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3. ORIGEM DO ESTADO 

  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 Outra parcela da doutrina afirma que o Estado, assim como a própria 

sociedade, existiu sempre, pois desde que o homem vive sobre a Terra 

acha-se integrado numa organização social, dotada de poder e com 

autoridade para determinar o comportamento de todo o grupo. 

 

3.1. ESTADOS PRÉ-MODERNOS 

 3.1.1. ESTADO ANTIGO 

 Também conhecido como Oriental ou Teocrático 

 Caracteriza-se pela autossuficiência, organização unitária e 

centralizada e forte influência da religião 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.2. ESTADOS PRÉ-MODERNOS 

 3.1.1. ESTADO ANTIGO 

 Compreendendo os termos:   

 Autossuficiência 

 Organização unitária e centralizada: não admitindo qualquer divisão 

interior, nem territorial, nem de funções 

 Forte influência da religião: A influência predominante foi religiosa, 

afirmando-se a autoridade dos governantes e as normas de 

comportamento individual e coletivo como expressões da vontade de um 

poder divino. 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.1. ESTADO PRÉ-MODERNOS 

 3.1.2. ESTADO GREGO 

 O Estado grego é a polis, a cidade-Estado de pequena extensão 

territorial (Atenas e Esparta) 

 Entre os integrantes da pólis  há razoável grau de integração entre os  

habitantes, consequência da identidade e interesses comuns que 

acabou por fundar as primeiras bases da democracia. 

 As decisões políticas são tomadas em praça pública, mediante 

votação aberta e direta dos cidadãos do sexo masculino. 

 Nas relações de caráter privado a autonomia da vontade individual é 

bastante restrita. 

Teoria Geral do Estado 

3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.1. ESTADO PRÉ-MODERNOS 

 3.1.3. ESTADO ROMANO 

 O Estado romano é a civitas 

 Poder político como poder supremo, reservada a uma única origem e 

um detentor (imperium) 

 Manutenção do poder era garantida, em partes, pela organização em 

bases municipais 

 MUNICIPIA 

 Territórios pertencentes a comunidades originalmente independentes que, 

incorporados ao território estatal romano, perdiam a natureza de civitas 

 Obediência à lei romana com a preservação dos costumes e normas 

locais  

Amor de chocolate (à Romana) 

Vinho ou cydoneum, pra mim tanto faz 

Gosto quando invado territórios 

E cada vez eu quero mais 

Cada vez eu quero mais 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.1. ESTADO PRÉ-MODERNOS 

 3.1.3. ESTADO ROMANO 

 Bíblia – João, 19:1-16 

  Pilatos, pois, tomou então a Jesus, e o açoitou. 

E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lha puseram sobre a cabeça, 

e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus. E davam-

lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora, e disse-lhes: Eis aqui vo-lo 

trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. 

Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E 

disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos 

sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-

lhes Pilatos: Tomai-o vós, e crucificai-o; porque eu nenhum crime acho nele. 

Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve 

morrer, porque se fez Filho de Deus. 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.1. ESTADO PRÉ-MODERNOS 

 3.1.3. ESTADO ROMANO 

 Bíblia – João, 19:1-16 

 E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. 

E entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus 

não lhe deu resposta. 

 Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder 

para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum 

poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado; mas aquele que me 

entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo; 

mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César; 

qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou 

Jesus para fora, e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e 

em hebraico Gabatá.  
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.1. ESTADO PRÉ-MODERNOS 

 3.1.3. ESTADO ROMANO 

 Bíblia – João, 19:1-16 

 E era a preparação da páscoa, e quase à hora sexta; e disse aos judeus: 

Eis aqui o vosso Rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes 

Pilatos: Hei de crucificar o vosso Rei? Responderam os principais dos 

sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente 

entregou-lho, para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus, e o 

levaram. 

 Conclusão do texto bíblico quanto: ao Estado Romano 

 Diferença  e semelhança entre o Estado Romano e Grego 

 Semelhança: Concepção aristocrática 

 Diferença: Ideia de expansão 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.1. ESTADO PRÉ-MODERNOS 

 3.1.3. ESTADO MEDIEVAL 

 Caracteriza-se pela descentralização e dispersão do poder político. 

 Caracterizam o Estado Medieval a influência do cristianismo, as 

invasões dos bárbaros e o feudalismo. 

 Influência do Cristianismo 

 O cristianismo vai ser a base da aspiração à universalidade. 

 A própria Igreja vai estimular a afirmação do Império como unidade 

política, pensando, obviamente, no Império da Cristandade. 

 Conflitos surgem em razão de eventual interferência religiosa em 

questões temporais e vice-versa. 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.1. ESTADO PRÉ-MODERNOS 

 3.1.3. ESTADO MEDIEVAL 

 Caracterizam o Estado Medieval a influência do cristianismo, as 

invasões dos bárbaros e o feudalismo. 

 Invasão dos bárbaros 

 Constituíram um fator de grave perturbação e de profundas 

transformações na ordem estabelecida. 

 Povos cristãos, divididos entre si, chegam a celebrar alianças com 

chefes bárbaros, havendo também, em muitos casos, o 

estabelecimento de relações amistosas para fins econômicos. 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.1. ESTADO PRÉ-MODERNOS 

 3.1.3. ESTADO MEDIEVAL 

 Caracterizam o Estado Medieval a influência do cristianismo, as 

invasões dos bárbaros e o feudalismo. 

 Feudalismo 

 Invasões e as guerras internas tornaram difícil o desenvolvimento do 

comércio, valorizandoenormemente a posse da terra, de onde todos, 

ricos ou pobres, poderosos ou não, deverão tirar os meios de 

subsistência. 

 Confusão entre o público e o privado: Senhor feudal,  vassalagem, 

benefício (relação  entre senhor feudal e chefe de família) 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.2. ESTADO MODERNO 

 Caracterizam pela existência de um poder político organizado, dotado 

de soberania em determinado território e visando o bem comum de um 

povo. 

 Há três tipos de estado moderno: estamental, absolutista e constitucional 

 Estamental 

 Estrutura intermediária entre Estado Medieval e Estado Absolutista 

 Há dois centros de poder: monarca e as cortes/estados/estamentos 

 Absolutista 

 Há máxima concentração e centralização do poder soberano 

 Governante não está vinculado ou limitado pela lei, que é produto de seu 

poder absoluto. 
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3. ORIGEM DO ESTADO 

 3.2. ESTADO MODERNO 

 Há três tipos de estado moderno: estamental, absolutista e constitucional 

 Constitucional 

 Poder e governo encontram-se regulados pelo Direito, com respeito à pessoa 

humana e seus Direitos, sua pedra angular é a limitação do poder e a 

instauração e a manutenção da ordem, por meio de constituições. 

 É o Estado organizando-se para ser democrático. 

 Os cidadãos providos de direitos políticos fazem-se representar no governo, 

direta ou indiretamente. 

 Esse tipo de Estado se consolidou a partir do Século 19. 
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4. CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE ESTADOS 

 4.1. FORMAÇÃO ORIGINÁRIA 

 Nessa situação o Estado surge no momento em que o poder de um 

governante tornou-se exclusivo sobre um determinado território, de tal 

forma que as regras de conduta por ele impostas criaram relações 

subjetivas de mando e obediência, que têm a coação como fundamento. 

 Teorias da formação originária 

 PATRIARCAL 

 Surgiram espontaneamente das sociedades primárias, familiares ou tribais, 

controladas por uma liderança religiosa, militar ou econômica. Exemplo: Celtas em 

relação à Inglaterra 

 CONTRATUAL 

 Surgiria fruto do acordo, como  os Estados Unidos 
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4. CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE ESTADOS 

 4.2. FORMAÇÃO DERIVADA 

 Forma mais comum de criação de estados na atualidade. 

 Situações ensejadoras da formação derivada: 

 Sucessão por separação (Ex. URSS/90 – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

 Sucessão por desmembramento (Ex. Iugoslávia e Checoslováquia) 

 Sucessão por união (Ex. Reunificação das Alemanhas) 

4.3. EXTINÇÃO DE ESTADOS 

 A absorção de um estado por outro (Ex. Áustria pela Alemanha nazista) 

 Ocupação de um estado por outro e sua subsequente transformação em colônia  

 Incorporação de um estado a outro (Ex. Alemanha Oriental em relação à 

Alemanha Ocidental) 
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Alguma dúvida? 

 

Boa noite! 


