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DA SERVIDÃO À LIBERDADE

Temas centrais da filosofia política

• O contrato social.

• O surgimento da propriedade privada.

• A passagem do estado de natureza para o estado civil.

• Liberdade natural e liberdade civil.

• Exercício de soberania

• Distinção entre governo e soberano.



OBRAS POLÍTICAS

O CONTRATO SOCIAL OU PRINCÍPIOS DO DIREITO 

POLÍTICO

“procura descrever as condições necessárias para a existência de um pacto legítimo, 

através do quais os homens, depois de terem perdido a liberdade natural, ganhem, em 

troca, a liberdade civil ou cidadania”

OBJETIVO DA TEORIA POLÍTICA 

“legitimar a formação do Estado  moderno baseado na vontade geral 

ou comum e, por conseguinte, legitimar a propriedade privada ilegítima” 



DISCURSO SOBRE AS CIÊNCIAS E AS ARTES

“a corrupção do homem natural ocorre por causa do surgimento das 

ciências e das artes geradoras do progresso.”

DISCURSO SOBRE A ORIGEM E OS FUNDAMENTOS DA 

DESIGUALDADE DENTRE OS HOMENS

“obra hipotética sobre a história da humanidade - mas não se baseia em 

fatos, pois estes são objetos de estudo da história.” 

➢ Obs. A história da humanidade culmina com a legitimação da

desigualdade [política e econômica] entre os homens. Como

consequência, ocorre a destruição da liberdade natural e fixa-se a

propriedade privada, sujeitando o gênero humano ao trabalho, a

miséria e a servidão – PACTO ILEGÍTIMO OU COERCITIVO.



ESTADO DE NATUREZA
“O homem é o bom selvagem inocente”

Neste estado o homem nasce livre, pois ainda não houve corrupção. 

Como o homem perde a sua liberdade natural?

As ciências e as artes primárias causam o progresso, fazendo surgir à

propriedade privada e com ela o acúmulo de capital e, logo em

seguida, a consolidação do poder criador da desigualdade política e

econômica.

O medo ou o temor comum entre os proprietários de perderem os seus

bens, é instituído à força o Estado (ilegítimo).



PROCESSO QUE CAUSA O ESTADO ILEGÍTIMO

CIÊNCIAS E 

ARTES

PRIMÁRIAS

PROGRESSO PROPRIEDADE 

PRIVADA

CAPITAL 

FINANCEIRO
PODER

DESIGUALDAD

E POLÍTICA E 

ECONÔMICA 

ESTADO 

ILEGÍTIMO



O ESTADO CIVIL ILEGÍTIMO
O Contrato social, livro I, capítulo 1, 1º parágrafo: “O homem nasce livre, e em 

toda parte encontra-se a ferros – aprisionado”.

Os homens em sociedade [ilegítima] estão subordinados ao trabalho, a miséria

e a  servidão por outros homens mais poderosos. 

Rousseau pensa a história como passado – isto é, decadência. O que significa 

afirmar que, apesar de iluminista, não partilha com seus contemporâneos o ideal 

de difusão das luzes e do saber.



CONSEQUÊNCIAS DO PROGRESSO
▪ Destruição da única virtude que o homem natural possui - a

piedade ou bondade.

▪ Corrupção dos costumes naturais do bom selvagem.

▪ A criação de vícios (maldades) antes inexistentes.

Contudo a crítica de Rousseau ao progresso, não é uma

recusa do que seria a verdadeira ciência e a verdadeira arte.

A crítica está direcionada àqueles que fazem ciências e artes

secundárias – caricaturas da verdadeira ciência – por

orgulho, maldade e glória pessoal, e não por um verdadeiro

amor ao saber.



PACTO OU CONTRATO SOCIAL

“A história hipotética da humanidade culmina com a desigualdade”.

Como garantir o direito a propriedade privada em um estado onde as 

pessoas possuem poderes distintos? 

Como legitimar o ilegítimo?

Pelo pacto ou contrato social 

legítimo as partes contratantes -

proprietários e não proprietários -

possuem igualdade política, e não 

igualdade econômica.



CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO PACTO

➢ É feito dentro de um Estado vigente, porém ilegítimo. Este pacto e,
por conseguinte, o Estado, tornam-se legítimos quando feito por todos
os indivíduos - não proprietários e proprietário de terras e outros bens
não perecíveis.

➢ Com o contrato o indivíduo que antes perdera sua liberdade natural
ganha a liberdade civil ou cidadania.

➢ A essência do contrato consiste na distribuição igualitária das tarefas e
participações na vida política.

➢ O contrato só é possível devido a garantia de preservação do bens
materiais dos proprietários.



O ESTADO CIVIL LEGÍTIMO

➢ Funda-se na vontade geral.

➢ É o próprio povo.

➢ Tem como função garantir o bem estar social.

Deve possuir um governo que o represente a nível administrativo:

 Democrático;

Aristocrático;

Monárquico. 

Bem estar social = propriedade privada

Afirma Rousseau ser possível o Estado legítimo dentro 

do governo aristocrático e monárquico.



FORMAS DE GOVERNO DA DEMOCRACIA 

DIRETA OU PARTICIPATIVA

Poder legislativo: é o mais importante e tem como função elaborar as leis

civis. É a expressão da vontade geral – povo.

Poder executivo: seus membros são escolhidos pelo poder legislativo,

estando a este subordinado. Sua função é aplicar as leis criadas pelo legislativo -

povo.

Atenção!

Os membros do executivo são uma “espécie” de sub-poder do legislativo. Neste

sentido:

➢ O Estado é a vontade geral, expressa pelo poder legislativo;

➢ O Governo é a força, expressa pelo poder executivo.



ESTADO E GOVERNO

ESTADO

❖Máquina ou corpo político.

❖ Possui papel primário.

❖O povo é o soberano.

❖Escolhe os membros do 

governo.  

GOVERNO

❖ Máquina ou corpo administrativo. 

❖ Possui papel secundário.

❖ São funcionários do soberano.

❖ Órgão importante para o bom 

funcionamento do Estado.



OS DIREITOS DO CIDADÃO

⬧ Elaboras leis;

⬧ Reunir-se em assembléias;

⬧ Liberdade de culto;

⬧ Liberdade de expressão;

⬧ Liberdade política;

⬧ Sufrágio universal;

⬧ Insurreição;

⬧ Escolha dos representantes.

“O povo é soberano ao elaborar as suas leis, ao mesmo 

tempo em que é súdito quando às coloca em prática”



O PÚBLICO E O PRIVADO

PÚBLICO

✓ Condição objetiva;

✓ Cidadão ou súdito;

✓ Interesse comum;

✓ Refere-se ao coletivo;

✓ Vontade Geral.

PRIVADO

✓ Condição subjetiva;

✓ Egoísmo do indivíduo;

✓ Interesse de todos;

✓ Refere-se ao todo;

✓ Vontade de todos.



(Unioeste 2017) - Tendo como referência a reflexão abaixo, assinale a alternativa
INCORRETA. “A história da filosofia é a história dos problemas filosóficos, das teorias
filosóficas e das argumentações filosóficas [...]. A história da filosofia ocidental é a história das ideias
que informaram, ou seja, que deram forma à história do Ocidente. É um patrimônio para não ser
dissipado, uma riqueza que não se deve perder”. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da
Filosofia. São Paulo: Paulus, 2003, p. 3.

A. O Príncipe foi uma obra escrita por Maquiavel em 1513 e teve como pano de
fundo a Itália dividida por diversos conflitos. Considerado como o grande conselheiro
político do Renascimento, ele defendeu no referido tratado que o Príncipe deveria
ter total liberdade de ação nas questões do governo.
B. Durante o período denominado de Grécia Clássica (século V a.C.), a filosofia se
debruçou sobre quatro conceitos: o bom, o belo, o bem e o justo. Neste contexto,
ética e política eram objetos de reflexão constante dos filósofos.
C. O humanismo significou uma formação erudita nas artes e nas ciências e 
desenvolveu o lado humano do homem. A referida corrente, que não se limitou à 
Itália, tinha em Erasmo de Roterdã um dos seus maiores conhecedores de literatura
antiga e literatura cristã.
D. Jean-Jacques Rousseau ao escrever seu romance pedagógico Émile (Emílio ou a 
Educação) defende que o homem é bom por natureza e que a principal causa da 
degradação moral do mesmo é a sociedade. Na referida obra, o autor propunha
substituir o método de ensino tradicional por um modelo que ele chamou de 
“educação natural”.
E. Uma data fundamental que marca a transição da filosofia antiga para a medieval é 
529 d.C., quando o imperador Justiniano encerra as atividades da Academia 
Platônica. A reação contrária a essa atitude vem dos mosteiros que, na mesma 
época, tornaram-se estabelecimentos de ensino e centros intelectuais.



(Unioeste 2017) - Tendo como referência a reflexão abaixo, assinale a alternativa
INCORRETA. “A história da filosofia é a história dos problemas filosóficos, das teorias
filosóficas e das argumentações filosóficas [...]. A história da filosofia ocidental é a história das ideias
que informaram, ou seja, que deram forma à história do Ocidente. É um patrimônio para não ser
dissipado, uma riqueza que não se deve perder”. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da
Filosofia. São Paulo: Paulus, 2003, p. 3.

A. O Príncipe foi uma obra escrita por Maquiavel em 1513 e teve como pano de
fundo a Itália dividida por diversos conflitos. Considerado como o grande conselheiro
político do Renascimento, ele defendeu no referido tratado que o Príncipe deveria
ter total liberdade de ação nas questões do governo.
B. Durante o período denominado de Grécia Clássica (século V a.C.), a filosofia se
debruçou sobre quatro conceitos: o bom, o belo, o bem e o justo. Neste contexto,
ética e política eram objetos de reflexão constante dos filósofos.
C. O humanismo significou uma formação erudita nas artes e nas ciências e 
desenvolveu o lado humano do homem. A referida corrente, que não se limitou à 
Itália, tinha em Erasmo de Roterdã um dos seus maiores conhecedores de literatura
antiga e literatura cristã.
D. Jean-Jacques Rousseau ao escrever seu romance pedagógico Émile (Emílio ou a 
Educação) defende que o homem é bom por natureza e que a principal causa da 
degradação moral do mesmo é a sociedade. Na referida obra, o autor propunha
substituir o método de ensino tradicional por um modelo que ele chamou de 
“educação natural”.
E. Uma data fundamental que marca a transição da filosofia antiga para a medieval 
é 529 d.C., quando o imperador Justiniano encerra as atividades da Academia 
Platônica. A reação contrária a essa atitude vem dos mosteiros que, na mesma 
época, tornaram-se estabelecimentos de ensino e centros intelectuais.



(Unioeste 2014) - “Suponho que os homens tenham chegado àquele ponto em que os
obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de natureza sobrepujam, por sua
resistência, as forças que cada indivíduo pode empregar para se manter nesse estado. Então,
esse estado primitivo já não pode subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse seu
modo de ser. Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas apenas unir e
dirigir as existentes, não tem meio de conservar-se senão formando, por agregação, um
conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, aplicando- as a um só móvel e fazendo-
as agir em comum acordo”. Jean-Jacques Rousseau –Considerando o texto acima, é
CORRETO afirmar que, de acordo com Rousseau,

A. no estado de natureza, os homens são inimigos uns dos outros e a criação
do Estado objetiva a defesa e a proteção de si mesmos em relação aos
demais.
B. a supressão da propriedade privada é a verdadeira saída para que ocorra a
emancipação humana.
C. a vida fora da sociedade deve ser tomada como solitária, pobre, sórdida,
embrutecida e curta.
D. o propósito do contrato social é a organização da sociedade, com o fim de
promover a proteção da pessoa e dos bens dos associados.
E. o Estado surge por ser o homem um animal naturalmente social e político.
Seu principal objetivo é a educação dos cidadãos, priorizando suas faculdades
espirituais e intelectuais.



(Unioeste 2014) - “Suponho que os homens tenham chegado àquele ponto em que os
obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de natureza sobrepujam, por sua
resistência, as forças que cada indivíduo pode empregar para se manter nesse estado. Então,
esse estado primitivo já não pode subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse seu
modo de ser. Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas apenas unir e
dirigir as existentes, não tem meio de conservar-se senão formando, por agregação, um
conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, aplicando- as a um só móvel e fazendo-
as agir em comum acordo”. Jean-Jacques Rousseau –Considerando o texto acima, é
CORRETO afirmar que, de acordo com Rousseau,

A. no estado de natureza, os homens são inimigos uns dos outros e a criação
do Estado objetiva a defesa e a proteção de si mesmos em relação aos
demais.
B. a supressão da propriedade privada é a verdadeira saída para que ocorra a
emancipação humana.
C. a vida fora da sociedade deve ser tomada como solitária, pobre, sórdida,
embrutecida e curta.
D. o propósito do contrato social é a organização da sociedade, com o fim
de promover a proteção da pessoa e dos bens dos associados.
E. o Estado surge por ser o homem um animal naturalmente social e político.
Seu principal objetivo é a educação dos cidadãos, priorizando suas faculdades
espirituais e intelectuais.



(Unioeste 2013) - A concepção de uma sociedade contratual surgiu no século XVIII,
nas palavras de Rousseau: “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro
que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas
suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios,
misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as
estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: ‘Defendei-vos de
ouvir esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e
que a terra não pertence a ninguém!’”.ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. Discurso sobre
a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Trad. de Lourdes
Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 87. Com base no texto acima, é
INCORRETO afirmar que

A. para manter a ordem, os homens criaram o Estado mediante um contrato. Esse
contrato tem por finalidade passar ao Estado todos os seus direitos naturais.
B. o homem é naturalmente bom, sendo a sociabilização a culpada pela sua
“degeneração”. Isso está relacionado ao surgimento da propriedade privada.
C. o estado civil, diferente do estado natural, faz com que os homens antes de
consultar seus desejos consultem sua razão, o objetivo final sempre é a justiça que
torne os homens iguais e dê retorno a eles de suas liberdades cedidas.
D. o povo é o verdadeiro fundamento da sociedade, e deve ficar sobre um território
que tenha o suficiente para sua sobrevivência, sendo desnecessários grandes
impérios, uma vez que quanto mais se estende o laço social, mais este é fragilizado.
E. a origem da desigualdade entre os homens, segundo Rousseau, está na criação do
Estado, pois ele institui o contrato social e estabelece a propriedade privada.



(Unioeste 2013) - A concepção de uma sociedade contratual surgiu no século XVIII,
nas palavras de Rousseau: “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro
que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas
suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios,
misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as
estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: ‘Defendei-vos de
ouvir esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e
que a terra não pertence a ninguém!’”.ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. Discurso sobre
a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Trad. de Lourdes
Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 87. Com base no texto acima, é
INCORRETO afirmar que

A. para manter a ordem, os homens criaram o Estado mediante um contrato. Esse
contrato tem por finalidade passar ao Estado todos os seus direitos naturais.
B. o homem é naturalmente bom, sendo a sociabilização a culpada pela sua
“degeneração”. Isso está relacionado ao surgimento da propriedade privada.
C. o estado civil, diferente do estado natural, faz com que os homens antes de
consultar seus desejos consultem sua razão, o objetivo final sempre é a justiça que
torne os homens iguais e dê retorno a eles de suas liberdades cedidas.
D. o povo é o verdadeiro fundamento da sociedade, e deve ficar sobre um território
que tenha o suficiente para sua sobrevivência, sendo desnecessários grandes
impérios, uma vez que quanto mais se estende o laço social, mais este é fragilizado.
E. a origem da desigualdade entre os homens, segundo Rousseau, está na criação
do Estado, pois ele institui o contrato social e estabelece a propriedade privada.



(Unioeste 2012) - “A passagem do estado de natureza para o estado

civil determina no homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o
instinto pela justiça dando às suas ações a moralidade que antes lhes faltava. É só então que,
tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar do apetite, o homem, até
aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir baseado em outros
princípios e a consultar e ouvir a razão antes de ouvir suas inclinações. Embora nesse estado
se prive de muitas vantagens que frui da natureza, ganha outras de igual monta: suas
faculdades se exercem e se desenvolvem, suas ideias se alargam, seus sentimentos se
enobrecem, toda sua alma se eleva a tal ponto que (...) deveria sem cessar bendizer o instante
feliz que dela o arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser

inteligente e um homem”. Rousseau. Com base no texto, seguem as seguintes
afirmativas:

I - A mudança significativa que ocorre para o homem, na passagem do estado natural para o estado civil, é a de
que o homem passa a conduzir-se pelos instintos, como um “animal estúpido e limitado”.
II - A conduta do homem, no estado natural, é baseada na justiça e na moralidade e em conformidade com
princípios fundados na razão.
III - Ao ingressar no estado civil, na sua conduta, o homem substitui a justiça pelo instinto e apetite, orientando-
se, apenas, pelas suas inclinações e não pela “voz do dever” e sem “ouvir a razão”.
IV - Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem passa a agir baseado em princípios da
justiça e da moralidade, orientando-se antes pela razão do que pelas inclinações.
V - Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem obtém vantagens que o faz um “ser
inteligente e um homem”, obtendo, assim a “liberdade civil”, submetendo-se, apenas, “à lei que prescrevemos a
nós mesmos”.

Assinale a alternativa correta. A. Apenas I e II estão corretas. B. Apenas II e III estão corretas. C.
Apenas I e V estão corretas. D. Apenas IV e V estão corretas. E. Apenas II e V estão corretas.



(Unioeste 2012) - “A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito notável, substituindo na

sua conduta o instinto pela justiça dando às suas ações a moralidade que antes lhes faltava. É só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o
lugar do apetite, o homem, até aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir baseado em outros princípios e a consultar e ouvir a razão antes de
ouvir suas inclinações. Embora nesse estado se prive de muitas vantagens que frui da natureza, ganha outras de igual monta: suas faculdades se exercem e se
desenvolvem, suas ideias se alargam, seus sentimentos se enobrecem, toda sua alma se eleva a tal ponto que (...) deveria sem cessar bendizer o instante feliz que dela o

arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser inteligente e um homem”. Rousseau. Com base no texto, seguem as seguintes
afirmativas:

I - A mudança significativa que ocorre para o homem, na passagem do
estado natural para o estado civil, é a de que o homem passa a conduzir-
se pelos instintos, como um “animal estúpido e limitado”.
II - A conduta do homem, no estado natural, é baseada na justiça e na
moralidade e em conformidade com princípios fundados na razão.
III - Ao ingressar no estado civil, na sua conduta, o homem substitui a
justiça pelo instinto e apetite, orientando-se, apenas, pelas suas
inclinações e não pela “voz do dever” e sem “ouvir a razão”.
IV - Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o
homem passa a agir baseado em princípios da justiça e da moralidade,
orientando-se antes pela razão do que pelas inclinações.
V - Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem
obtém vantagens que o faz um “ser inteligente e um homem”, obtendo,
assim a “liberdade civil”, submetendo-se, apenas, “à lei que
prescrevemos a nós mesmos”.

Assinale a alternativa correta. A. Apenas I e II estão corretas. B. Apenas II e III estão corretas. C. Apenas I e V
estão corretas. D. Apenas IV e V estão corretas. E. Apenas II e V estão corretas.



O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro
absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O
homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador, e
cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas
instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe
sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a
unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e
sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. ROUSSEAU, J. J.
Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999. A visão de
Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o
texto, diz que

a) o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza.
b) as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência
natural.
c) o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais
dependem dele.
d) o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto.
e) as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um
ser político.



O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro
absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O
homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador, e
cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas
instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe
sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a
unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e
sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. ROUSSEAU, J. J.
Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999. A visão de
Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o
texto, diz que

a) o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria
natureza.
b) as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua
essência natural.
c) o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições
sociais dependem dele.
d) o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto.
e) as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o
homem é um ser político.



(Pucpr 2015) Leia o fragmento a seguir, extraído do Discurso sobre a
origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de Rousseau:
“É do homem que devo falar, e a questão que examino me indica que vou
falar a homens, pois não se propõem questões semelhantes quando se
teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança a causa da
humanidade perante os sábios que a isso me convidam e não ficarei
descontente comigo mesmo se me tornar digno de meu assunto e de
meus juízes”. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.159.

A partir da TEORIA CONTRATUALISTA DE ROUSSEAU, assinale a alternativa
que representa aquilo que o filósofo de Genebra pretende defender na
obra.

a) Que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado
não é responsável pelo conflito social.
b) Que a desigualdade social é autorizada pela lei natural, ou seja, que a
natureza não se encontra submetida à lei.
c) Que no estado natural existe apenas o direito de propriedade.
d) Que a desigualdade moral ou política é uma continuidade daquilo que já
está presente no estado natural.
e) Que há, na espécie humana, duas espécies de desigualdade: a primeira,
natural, e a segunda, moral ou política.



(Pucpr 2015) Leia o fragmento a seguir, extraído do Discurso sobre a
origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de Rousseau:
“É do homem que devo falar, e a questão que examino me indica que vou
falar a homens, pois não se propõem questões semelhantes quando se
teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança a causa da
humanidade perante os sábios que a isso me convidam e não ficarei
descontente comigo mesmo se me tornar digno de meu assunto e de
meus juízes”. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.159.

A partir da TEORIA CONTRATUALISTA DE ROUSSEAU, assinale a alternativa
que representa aquilo que o filósofo de Genebra pretende defender na
obra.

a) Que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o
Estado não é responsável pelo conflito social.
b) Que a desigualdade social é autorizada pela lei natural, ou seja, que a
natureza não se encontra submetida à lei.
c) Que no estado natural existe apenas o direito de propriedade.
d) Que a desigualdade moral ou política é uma continuidade daquilo que já
está presente no estado natural.
e) Que há, na espécie humana, duas espécies de desigualdade: a
primeira, natural, e a segunda, moral ou política.



(Uel 2013) Leia o texto a seguir.A questão não está mais em se um homem é honesto, mas se é
inteligente. Não perguntamos se um livro é proveitoso, mas se está bem escrito. As
recompensas são prodigalizadas ao engenho e ficam sem glórias as virtudes. Há mil prêmios
para os belos discursos, nenhum para as belas ações.(ROUSSEAU, J. J. Discurso sobre as ciências
e as artes. 3.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p.348. Coleção Os Pensadores.) O texto
apresenta um dos argumentos de Rousseau à questão colocada em 1749, pela Academia de
Dijon, sobre o seguinte problema: O restabelecimento das Ciências e das Artes terá
contribuído para aprimorar os costumes? Com base nas críticas de Rousseau
à sociedade, assinale a alternativa correta.

a) As artes e as ciências geralmente floresceram em sociedades que se
encontravam em pleno vigor moral, em que a honra era a principal
preocupação dos cidadãos.
b) A emancipação advém da posse e do consumo exclusivo e diferenciado
de bens de primeira linha, uma vez que o luxo concede prestígio para quem
o possui.
c) Os envolvidos com as ciências e as artes adquirem, com maior grau de eficiência,
conhecimentos que lhes permitem perceber a igualdade entre todos.
d) O amor-próprio é um sentimento positivo por meio do qual o indivíduo é levado a agir
moralmente e a reconhecer a liberdade e o valor dos demais.
e) O objetivo das investigações era atingir celebridade, pois os indivíduos estavam obcecados em
exibir-se, esquecendo-se do amor à verdade.
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(Ufpa 2011) “A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não pode
ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente não se representa.
(...). Os deputados do povo não são nem podem ser seus representantes; não passam de comissários
seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda lei que o povo diretamente não ratificar; em
absoluto, não é lei.” (ROSSEAU, J.J. Do Contrato social, São Paulo, Abril Cultural, 1973, livro III, cap. XV,

p. 108-109) - Rousseau, ao negar que a soberania possa ser
representada preconiza como regime político:
a) um sistema misto de democracia semidireta, no qual
atuariam mecanismos corretivos das distorções da
representação política tradicional.
b) a constituição de uma República, na qual os deputados
teriam uma participação política limitada.
c) a democracia direta ou participativa, mantida por meio
de assembleias frequentes de todos os cidadãos.
d) a democracia indireta, pois as leis seriam elaboradas
pelos deputados distritais e aprovadas pelo povo.
e) um regime comunista no qual o poder seria extinto,
assim como as diferenças entre cidadão e súdito.
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(Uel 2010) Leia o seguinte texto de Rousseau e responda. [...] só a vontade geral pode dirigir as forças do
Estado de acordo com a finalidade de sua instituição, que é o bem comum, porque, se a oposição dos
interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos
interesses que o possibilitou. O que existe de comum nesses vários interesses forma o liame social e, se não
houvesse um ponto em que todos os interesses concordassem, nenhuma sociedade poderia existir. Ora,
somente com base nesse interesse comum é que a sociedade deve ser governada. (ROUSSEAU, J. J. Do
contrato social. 5. edição. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p.43).

Com base no texto e nos conhecimentos SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CONTRATO
SOCIAL E VONTADE GERAL NO PENSAMENTO DE ROUSSEAU, É CORRETO AFIRMAR:

a) A vontade geral, fundamento da ordem social e política, consiste na soma e, por sua
vez, na concordância de todas as vontades individuais, as quais por natureza tendem
para a igualdade.
b) Pelo contrato social, a multidão promete obedecer a um senhor, a quem transmite a
vontade coletiva e, por este ato de doação, torna-se povo e institui-se o corpo político.
c) Pelo direito natural, a vontade geral se realiza na concordância manifesta pela
maioria das vontades particulares, reunidas em assembleia, que reivindicam para si o
poder soberano da comunidade.
d) Por força do contrato social, a lei se torna ato da vontade geral e, como tal,
expressão da soberania do povo e vontade do corpo político, que deve partir de todos
para aplicar-se a todos.
e) O contrato social, pelo qual o povo adquire sua soberania, decorre da predisposição
natural de cada associado, permitindo-lhe manter o seu poder, de seus bens e da
própria liberdade.
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d) Por força do contrato social, a lei se torna ato da vontade geral e, como tal,
expressão da soberania do povo e vontade do corpo político, que deve partir
de todos para aplicar-se a todos.
e) O contrato social, pelo qual o povo adquire sua soberania, decorre da
predisposição natural de cada associado, permitindo-lhe manter o seu poder,
de seus bens e da própria liberdade.



(Ufpa 2010) Em O Contrato Social, após reconhecer as
vantagens da instituição do estado civil, Rousseau afirma a
necessidade de se acrescentar à aquisição deste estado a
liberdade moral, pois só assim o homem torna-se senhor de si
mesmo.

Com base nessa concepção, é correto afirmar:

a) O estado civil é o único em que o homem pode viver em
liberdade.

b) No estado de natureza, todos os homens viviam em situação
de escravidão moral.

c) Na vida civil, os impulsos imorais do homem se acomodam
incondicionalmente às regras do Estado de Direito.

d) Não devemos situar em um mesmo plano civilidade e
moralidade.

e) Estado, lei e liberdade são uma só e mesma coisa.
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(Ueg 2009) Entendia o filósofo Jean-Jacques Rousseau que a sociedade civil é resultado

das transformações que a espécie humana sofreu ao longo de sua história, sobretudo da
condição de selvagem para a condição de homem civilizado. O que permitiu essa transformação,

segundo este filósofo, é a perfectibilidade. Selecione, nos itens a seguir,
aquele que expressa o sentido de perfectibilidade
em Rousseau, ou seja, a capacidade que o homem
tem de

a) aperfeiçoar-se.

b) encontrar soluções para seus problemas.

c) enfrentar seus medos.

d) escapar dos perigos.
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