
 

 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 

 
 

 

CÓDIGO: 

IFILO31202 

COMPONENTE CURRICULAR: 

Filosofia Política 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:  

Instituto de Filosofia 

SIGLA:  

IFILO 

CH TOTAL TEÓRICA: 

60 

CH TOTAL PRÁTICA: 

0 

CH TOTAL: 

60 

 

 

 

- analisar o modo pelo qual as teorias contratualistas articulam diferentes concepções sobre a origem das 

associações políticas; 

- conhecer o pensamento dos autores designados como contratualistas, procurando alcançar uma 

compreensão crítica de seu pensamento político e dos pressupostos sobre os quais este se assenta; 

- compreender o sentido de “natureza humana” e “contrato social” em Hobbes, Locke e Rousseau, 

distinguindo a especificidade dessas concepções num e noutro autor. 

 

 

 

 

Estudo de texto (s) importante (s) de Filosofia Política. 

 

 

 

1. As teorias contratualistas 
1.1. A questão da instituição das associações políticas 
1.2. As diferentes concepções de “natureza humana” 
1.3. A noção de “contrato social” 
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2. Hobbes 
2.1. Da anarquia do estado de natureza à segurança do estado social 
2.2. Pacto social e a instituição do estado político 
2.3. Conceito de soberania 
 

3. Locke 
3.1. contrato social como mediação entre o estado de  natureza e o estado social 
3.2. contrato social como pacto de consentimento 
3.3. A questão dos limites do poder político 
 

4. Rousseau 
4.1. Conceito de “natureza humana” 
4.2. A questão da legitimação do corpo político: o contrato social 
4.3. Vontade geral e representação política 
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