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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO  

CÓDIGO DISCIPLINA 

DIR204 
CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO 

ESTADO 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72h 1º 

 

EMENTA 

Objeto e método da ciência política. Estudos da política no âmbito filosófico e científico. 

Evolução histórica do pensamento político. O Conceito de Teoria Geral do Estado e sua 

relação com a Ciência Política. Formas de governo. Regimes de governo. Problemática 

clássica e contemporânea da democracia. Sistema político brasileiro (sistema eleitoral, 

sistema partidário e sistema de governo). Funções das instituições políticas: Legislativo, 

Executivo e Judiciário. Relação entre Estado e sociedade civil. Projetos políticos no 

contexto nacional e internacional. Governo representativo e democracia participativa. 

 

OBJETIVOS 

I- Noções de Ciência Política e suas relações com a Teoria Geral do Estado: 

-Reconhecer a importância do estudo da política através de diferentes enfoques buscando 

articular sua relação com o estudo do Estado e da sociedade.  

 

II- Estrutura e elementos constituintes do Estado: 

-Analisar o processo histórico de origem e desenvolvimento do Estado bem como seus 

elementos constitutivos. 

 

III- Problemática clássica e contemporânea da democracia: 

- Reconhecer os diferentes tipos de análise sobre o conceito e a prática da democracia no 

Brasil e suas relações com outros processos históricos.  



 2

 

IV – Estado e Sociedade no Brasil: 

- Identificar as formulações teóricas sobre o sistema político brasileiro em seus múltiplos 

aspectos a exemplo das instituições políticas e o sistema eleitoral. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para 

tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do 

homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de 

um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

     UNIDADE I  

I – Noções de ciência política e suas relações com a Teoria Geral do Estado: 

1.1 Objeto e método da ciência política 

1.1.1 Conceituação de ciência política; 

1.1.2 Características dos métodos aplicados ao estudo da política;  

1.1.3 Relações estabelecidas entre a ciência política e as outras disciplinas; 

1.2 Estrutura e elementos constituintes do Estado: 

           1.2.1 Componentes do Estado; 

1.2.2 Formulações teóricas sobre o Estado; 

1.2.3 Gênese e espécies de Estado; 

1.2.4 Formas de governo e sua relação com o estudo do Estado; 

1.2.5 Regimes de governo e sua relação com o estudo do Estado; 

 

      UNIDADE II: 

II- Problemática clássica e contemporânea da democracia 

2.1 Democracia 

2.1.1 Conceituações; 

2.1.2 Instituições democráticas; 

2.1.3 Comparações entre a democracia e outros regimes; 

2.2. Estado e Sociedade no Brasil; 

2.2.2 Sistema Eleitoral;   

2.2.3 Partidos Políticos;  

2.2.3 Funções das instituições políticas;  
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(a) Legislativo,  

(b) Executivo, 

(c) Judiciário,  

2.2.4 Relação entre Estado e sociedade civil; 

2.2.5 Projetos políticos no contexto nacional e internacional; 

2.2.6 Governo representativo e democracia participativa. 

 

METODOLOGIA 

A condução da disciplina está concentrada no aluno e voltada para o seu desenvolvimento 

com adoção das seguintes estratégias metodológicas: 

 - Aulas Expositivas; 

 - Exercícios, trabalhos e debates; 

 - Análise de textos em sala de aula; 

 - Resenha de vídeos. 

 

RECURSOS 

Textos, data-show, vídeos, filmes, documentários e etc. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita aproveitando-se todas as atividades desenvolvidas pelo aluno 

durante o semestre a exemplo de provas; trabalhos individuais ou em grupo; exercícios 

realizados em sala de aula e fora dela; seminários; participação do aluno nas discussões 

desencadeadas na sala de aula; envolvimento nas variadas atividades propostas; da 

assiduidade e disciplina.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da política. A filosofia política e as lições dos clássicos. 

Rio de janeiro: Campus. 

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: Para uma teoria geral da política. Rio 

de Janeiro, Editora Paz e Terra. 

WEFFORT, Francisco (org). Os clássicos da política. Vol. 1 e 2. São Paulo: Ática.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva. 

STRECK, Lênio Luis. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado. 
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KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. São Paulo: 

Celso Bastos 

 

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 


