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PONTO SORTEADO

Contratualismos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Capacidade de 
planejamento e 
organização de aula

O/a candidato/a precisa necessariamente:
a) demonstrar capacidade de organizar o conteúdo no tempo previsto no edital
b) entregar plano de aula com objetivos, roteiro e bibliografia pertinente para a 

aula
c) realizar introdução que situe o tema tanto histórico como conceitualmente
d) apresentar os pontos fundamentais da teoria contratualista. Espera-se que o 

candidato desenvolva os significados de estado de natureza, pacto social e 
sociedade política, soberania e estado civil, abordando os principais autores 
clássicos

e) como um adicional, será bem avaliado se fizer pontes com os debates 
contemporâneos, especialmente a perspectiva rawlsiana. 

2. Capacidade de 
comunicação e de 
síntese do candidato

É central que o/a candidato/a desenvolva em sua aula, de maneira bem fundamentada, as 
contribuições decisivas do contratualismo para a ciência política. Ao fazer isso, deve 
articular de maneira clara e com linguagem pertinente à temática (tanto formalmente 
como no vocábulo referente ao campo da Ciência Política), sem o uso excessivo de 
coloquialismos e/ou exemplos não condizentes com a área do concurso. Será considerado 
como inadequado uma comunicação prolixa que pouco adicione ao tema em questão.

3. Conhecimento 
teórico

Alguns pontos importantes precisam estar presentes nas aulas dos/as candidatos/as:
1. Contextualização histórica do contratualismo, em especial a emergência do 

debate sobre o contrato social à luz das mudanças e questionamentos científicos, 
culturais e filosóficos na transição do feudalismo para o capitalismo

2. Noção de estado de natureza para os principais expoentes do contratualismo
3. Estado Civil
4. Soberania
5. Pacto social e origem consensual do Estado/Estado Civil
6. A questão dos direitos naturais e da lei natural
7. Noção de liberdade e igualdade
8. A finalidade do Estado 

Tais elementos devem vir necessariamente apresentados a partir dos principais 
expoentes do contratualismo clássico (Hobbes, Puffendorf, Locke, Rousseau, Kant). É 
facultado ao candidato/a que centre sua apresentação, por necessidade de 
aprofundamento, apenas no contratualismo inglês (Hobbes e Locke), ou eleja, por 
exemplo, a importante contribuição do contratualismo alemão (Puffendorf e Kant), desde 
que sinalize a importância destas contribuições dentro do arcabouço mais amplo do 
contratualismo.
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Será considerado um fator adicional se o/a candidato/a proporcionar uma explicação das 
tendências contemporâneas do contratualismo, em especial de John Rawls e seus críticos 
(como Amartya Sen em “Ideia de Justiça”). 

ASSINATURAS: Maceió– AL, 18 de maio de 2022.
                                                                                                    Cidade

___________________________         
Examinador(a) 
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PONTO SORTEADO 

Contratualismos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Capacidade de 
planejamento e 
organização de aula 

Espera-se do(a) candidato(a) que: 
a) Entregue o planejamento da aula e que no mesmo estejam identificados o 

objetivo da aula, roteiro do conteúdo com a identificação dos principais 
contratualistas e seus comentaristas, as estratégias didáticas de apreensão do 
conhecimento (ex: estudo dirigido ou outra estratégia que demonstre como 
discentes poderão aplicar os conteúdos), a bibliografia básica e complementar; 

b) O tempo da aula seja cumprido para que se identifique a habilidade de 
planejamento;  

c) Durante a aula discorra sobre a importância do contratualismo na análise do 
Estado, as principais bases do contratualismo, os autores contratualistas 
clássicos; 

d) Não deixe de falar sobre conceitos essenciais da teoria contratualista: motivo do 
contrato social, estado de natureza, modelo de contrato social, soberania e 
estado civil.  

e) Demonstre a atualidade e relevância do contratualismo, não só para ciência 
política, mas como para outras ciências como direito, geopolítica e relações 
internacionais,  

2. Capacidade de 
comunicação e de 
síntese do candidato 

Habilidades de contextualização, comparação e exemplificação entre teóricos, teorias e 
conceitos, dentro do tempo disponibilizado para aula. Desejável que o(a) candidato(a) 
relacione as teorias contratualistas às análises e reflexões sobre as formas 
contemporâneas de funcionamento do estado e da sociedade civil. 

3. Conhecimento 
teórico 

Temas essenciais para demonstração de conhecimento teórico pelo(a) candidato(a): 
1. Contextualização histórica que possibilita a apresentação de teorias hipotéticas 

sobre a origem do contrato social; 
2. Conceitos de estado de natureza, direitos naturais, motivos hipotéticos do 

contrato, diferentes concepções de contrato ou pacto social (pacto de 
consentimento, de submissão e contrato social), origem e características do 
Estado Civil, soberania e poder; 

3. Papel dos conceitos de liberdade e igualdade, em perspectivas dos 
contratualistas. 

4. As finalidades do Estado  
Contratualistas essenciais: Hobbes, Locke, Rousseau 
Sinalizações importantes:  

a) diferença entre contratualimo clássico inglês e genebrino e contratualismo 
alemão (Pufendorf e Kant);  

b) a apresentação da crítica hegeliana ao contratualismo como indicações de 
conteúdos vindouros;  

c) autores e perspectivas contemporâneas do contratualismo, como as de Skinner, 
Weffort, Janine Ribeiro, entre outros.  

 






