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A abordagem contratual é uma escola de pensamento filosófico, que analisa principalmente o surgimento da sociedade civil. Os autores de contratos John Locke, Thomas Hobbs e Gene Juak Russo usaram a existência de contratos sociais como forma de entender como e sob quais circunstâncias o Estado civil começou a regular a vida
na sociedade. Um contrato social pode ser implícito ou explícito e marca uma transição de um Estado natural para um Estado no qual a vida social e política ocorre. Embora os três mais importantes autores do contrato tenham chegado a conclusões diferentes, concordaram com a ideia de que a sociedade e o Estado se baseavam nas
relações contratuais. Desse ponto de vista, regras sociais, simpatia, leis e origens das instituições políticas e poder foram estabelecidas a partir de pactos de tratados.  você fornece o Enem 2020? Aprender gratuitamente com o Enem De Boa John Locke, conhecido como o Pai do Liberalismo, foi um dos três filósofos mais
importantes do empirismo britânico. Locke acreditava que o homem seria um ser racional e social natural. Segundo este autor, uma pessoa tem uma situação para sempre, empatia e senso de amor. Os homens também serão, é claro, livres, iguais e racionais, sempre guiados pela razão. No entanto, a pessoa natural, embora racional,
não era constantemente boa, também tendo um senso de raiva, vingança, impulso de destruição e egoísmo. Por causa dessas características humanas, o atrito entre as pessoas surgirá devido a um conflito de interesses. Assim, seria um direito natural de cada indivíduo punir os outros em sua simpatia, que não obedecevam às leis
naturais. Para que as pessoas vivam livremente, de forma ordenada e com punições predeterminadas, elas devem renunciar a certos direitos, como fazer julgamentos e a prática de punição, entregá-los ao Estado.  Essa transferência define um contrato social, um acordo no qual todos reconhecem o poder do Estado, a autonomia no
uso da violência e a existência de homens agindo como juízes para criar e garantir o bem comum.  você ainda não sabe O que é que eu faço? Tire suas dúvidas com a ajuda de um teste profissional gratuito da Kvero Bolsa Hobbs, por sua vez, acreditava que uma pessoa é naturalmente má, cruel e egoísta. Para Hobbs, o homem é
um lobo do homem, ou seja, ele estava sempre pronto para ser cruel e sacrificar os outros para seu próprio bem. Os problemas humanos, em seu estado natural, ocorrerão porque a maldade do homem levará as pessoas a viver em um estado constante de guerra, ameaças e destruição. Como em Locke, ele acreditava que a única
maneira de garantir a convivência entre as pessoas de forma pacífica, organizada e harmoniosa seria ceder certos direitos ao Estado, que seria responsável pela organização social do poder, pelo uso da violência e da força legalmente. através de um contrato social é que uma pessoa pode viver e desenvolver sua sociedade. Para
entender e entender como o Estado foi construído e como ele opera diretamente na ordem da sociedade civil, o francês Joan-Juak Rousseau escreveu obras importantes. Para Rousseau, um homem nasce bem, mas é corrompido pela sociedade. O homem também nasce livre, no entanto, ele sempre permanece na prisão, por causa
da vaidade, busca por status, status social, orgulho e vaidade. A fim de preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir e o bem-estar social, Rousseau propõe um tratado social que garante o predomínio da soberania social e da soberania política determinada pela vontade coletiva. O Tratado Social russuni deve
definir a igualdade entre todos, garantir a agência individual e determinar a vontade coletiva com ênfase no bem comum. Rousseau propõe usar a justiça para expor igualmente fraco e poderoso, Rousseau também explica o surgimento da desigualdade social decorrente da propriedade privada. A desigualdade na forma como a
propriedade é distribuída, segundo Rousseau, levou ao caos, ao crime, à destruição e à manutenção da sociedade militar. Um contrato social também surge como uma forma de organização dessa sociedade caótica na qual as pessoas pensam apenas em seu próprio bem. No século XVIII, os conceitos de liberdade e igualdade
avançaram sobre o conceito político original estabelecido na vontade comum (pessoas) desenvolvida pelo cidadão de Genebra (Suíça) Os aspectos avançados de seu pensamento decorrem do entendimento de que cada cidadão pode transferir sua liberdade e propriedade apenas para a comunidade (interpretada como um único corpo)
da qual faz parte ARANHA (E MARTINS, 2016, p. 249). A partir da passagem e seu conhecimento da filosofia política de Rousseau, é correto dizer que o contrato social A vem da discórdia entre as pessoas, então uma das principais frases do pensador é que o homem é um lobo do homem. B para ser legal tem sua origem em acordo
unânime entre indivíduos. Neste caso, cada sujeito está completamente alienado, incondicionalmente renunciando a todos os seus direitos em favor da sociedade. No entanto, dado que cada um deles é parte integrante da sociedade, dando sua liberdade por pacto, ou seja, por uma questão de obediência à lei, ele eventualmente se
obedece e, portanto, é livre. C explica que a obediência à vontade comum consiste em algo ilusória e metafísico. D precede o estado da natureza, pois consiste em termo pré-civil. Veja outras questões desta disciplina Vá para a edição da União dos Defensores Públicos (DPU) 2017 Cargo: Defensor Público Federal da Segunda
Categoria / Edição 189 Bancário: Centro de Seleção e Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE) Nível: Conselho Municipal Supremo Fortaleza - CE (CM - 2019 Cargo: Agente Administrativo / Edição 21 Bancário: Fundação Carlos Chagas (FCC) Nível: Média: / Edição 47 Bancário: Nível: Nível: Secretário de Estado da Educação
e Ciência e Tecnologia Paraíba - PB (SEE/PB) 2019 Cargo: Professor de Educação Básica - Área: Filosofia / Edição 35 Bancário: Instituto Aocp (AOCP) Nível: Excelente Posição: / Edição 47 Bancário: Nível: Posição: / Edição 31 Bancário: Nível: Nível: Contrato é uma escola de pensamento a partir da qual foram concebidas diferentes
interpretações sobre a natureza humana e o surgimento da sociedade civil. Para os empreiteiros, o homem: a) era como um pequeno tátil, porque ele nasceu completamente desprovido de qualquer ideia ou consciência. b) viveu em um estado pré-omitido para as organizações sociais ou políticas que temos hoje. c É um animal
desprovido de qualquer capacidade de relações sociais. d) ele era o único ser vivo no planeta capaz de manter relações sociais. Thomas Hobbs acreditava que o homem era um lobo do homem. O que hobbs quis dizer? (a) Este homem, como lobos, estava preso em bandos, formando uma hierarquia na qual o objetivo comum era
receber comida. b) ver na figura do lobo um espelho de sua atividade social, de modo que em algumas sociedades o lobo ainda é uma figura simbólica. c) Este homem é capaz de agir como um predador de algum tipo, e pode ser cruel, vingativo e maligno quando é conveniente para ele em seu estado de natureza. d) Essa amizade
entre os humanos era comparável às relações próximas que os lobos têm no bando. John Locke acreditava que o homem era um ser natural racional e social, com uma planta para sempre e um forte senso de amor pelos outros e empatia pela dor dos outros. Nesse sentido, o que motivará a pessoa natural locke a se submeter a um
contrato social? a O homem natural para Locke, embora racional, não era invariavelmente bom. Amor próprio e egoísmo ainda faziam parte de sua natureza. Isso prejudicará a criação de uma sociedade harmoniosa sem uma educação de mediação conflitante. b) O texto está errado. O homem natural Locke nunca estará sujeito a um
contrato social, pois as liberdades individuais da pessoa física não serão abandonadas. c O Tratado Social implicou a rejeição da crueldade e da barbárie em que o homem viveu. d) A perpetuação do mundo natural que o homem e suas relações sociais proporcionam em um estado de natureza. Não, não, não, não, não. Sem leis e sem
o Estado, você poderia fazer o que quisesse. Outros poderiam trabalhar com você, também. É um estado de natureza descrito por Thomas Hobbs, que, enquanto vivia durante as Guerras Civis Britânicas (1640-60), aprendeu em primeira mão como este cenário pode ser aterrorizante. Sem autoridade soberana, não pode haver
segurança ou paz. Fonte: LAW, Stephen. O guia ilustrado zakhar: Filosofia. Rio de Janeiro: zahar, 2008. Considerar I. O argumento de Gobbesyan em favor do poder soberano, estabelecido pelo pacto, representa claramente a proteção do regime político monarquista. II. Dois grandes teóricos sobre o estado da natureza, Hobbs e
Rousseau, compartilham a crença de que o amor predominante neste estado é o medo. Uma característica comum da filosofia política moderna é a idealização do pacto, que estabelecerá uma transição do estado da natureza para o estado da sociedade. Corrigir (s) apenas I. b) apenas II. c) apenas III. d) apenas I e II. e) apenas II e III.
A resposta correta é a declaração da letra b. Para os empreiteiros, o homem era um modo de vida antes de vivermos hoje em nossas sociedades, um estado onde apenas instintos humanos e qualidades internas serviam como mediadores de nossas ações. Voltar para a Alternativa com está correto. Thomas Hobbs acreditava que o
homem era naturalmente mau, bárbaro e egoísta. Em seu estado de natureza, o homem sempre estará disposto a sacrificar o bem-estar dos outros em nome de sua vontade. Assim, o incentivo a um contrato social no qual todos se submeterão a um Estado maior, que garantirá a proteção de direitos fundamentais como a vida. De volta
à questão Alternativa como está correto. O homem natural de Locke, embora naturalmente racional, não era invariavelmente bom. Isso significa que o egoísmo, a vingança e a busca da destruição continuarão a fazer parte da constituição humana. Assim, o estado de guerra continuou a ser uma ameaça ao homem natural de Locke. A
única saída era o conceito de um contrato social no qual todos concordariam em submeter-se ao regente de um Estado maior. De volta à questão Alternativa como está correto. Thomas Hobbs era um grande defensor dos sistemas monarquistas. Para ele, o rei era uma representação de um estado forte e coeso, capaz de trazer ordem
à confusão inerente do estado da natureza do homem natural. De volta à questão questões sobre os filósofos contratualistas. questões sobre os contratualistas com gabarito. questões sobre os contratualistas enem. questões dissertativas sobre os contratualistas. questões discursivas sobre os contratualistas. questões abertas sobre os
contratualistas. questões de vestibular sobre os filosofos contratualistas
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