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CONTEXTO HISTÓRICO
•

•

•
•

•

Jean Jacques Rousseau participou da corrente de pensamento,
também chamada de Ilustração/Iluminismo, dominante no século XVIII
que fundamentaria a Revolução Francesa (1789 - 1799);
Representa a hegemonia intelectual da visão de mundo da burguesia
europeia;
Racionalista;
Tem início no Renascimento, com a descoberta da razão como chave
para o entendimento do mundo, e seu ponto alto no século XVIII, o
Século das Luzes.
Rousseau forneceu o lema principal da Revolução Francesa:
“Liberdade, igualdade, fraternidade”.
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Contexto Histórico
I.
II.
III.
IV.
V.

Revolução Industrial na Inglaterra em meados do século
XVIII;
Invenção do tear mecânico, da máquina a vapor, entre
outras.
França: Dinastia Bourbon - Luis Fernando de França, Delfín
de França (1729-1765); Luís XVI de Bourbon (1774-1791);
Finanças reais não se encontravam numa situação
favorável. Revolução Francesa (1789-1799);
É nessa época de grandes transformações tecnológicas,
sociais e política, que se passa a vida de Rousseau. Nesse
período que marca o fim da transição entre feudalismo e
capitalismo.
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JEAN JACQUES ROUSSEAU
Em 1745, Rousseau tem 5 filhos com Thérèse le Vasseur,
porém, acaba por colocá-los todos em um orfanato. Uma ironia,
já que em 1762 escreve o livro Emílio, ou Da Educação que
ensina sobre como deve-se educar as crianças.
Ò O que escreve como peça mestra do Emílio, a "Profissão de
Fé do Vigário Saboiano", acarretar-lhe-á perseguições e
retaliações tanto em Paris como em Genebra.
Ò Obras queimadas.
Ò Religião natural, em que o ser humano poderia encontrar Deus
em seu próprio coração.
Ò
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“O homem nasce
livre, mas por toda a
parte encontra-se
acorrentado.”
O Contrato social, livro I, capítulo
1, 1º parágrafo
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Delacroix - A Liberdade Guia o Povo

O BOM SELVAGEM
Ò

Qualidades superiores nos indivíduos que viviam no estado de natureza.

§Ambiente
natural
extremamente abundante e
acolhedor, a ponto de parecer
ter sido criado na medida exata
para servir ao homem.
A luta pelo “Poder” e pelo “Ter” são as
causas de todos os males e corrupções.
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DESIGUALDADE
Os homens em sociedade
[ilegítima] estão subordinados
ao trabalho, a miséria e a
servidão por outros homens
mais poderosos. Quem são
esses homens? Os proprietários,
que por meio de coerções,
restringem ou anulam a
liberdade individual dos homens
[não proprietário].
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A CORRUPÇÃO DO HOMEM
Ciências e artes
primárias

Desigualdade
política e econômica

Progresso

Propriedade
privada

Poder

Capital
financeiro

Estado ilegítimo
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O PREÇO DO PROGRESSO
ü Destruição da única virtude
que o homem natural possui a piedade ou bondade.
ü Corrupção
dos
costumes
naturais do bom selvagem.
ü A criação de vícios (maldades)
antes inexistentes.
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JEAN JACQUES ROUSSEAU
“Os homens nesse estado [de natureza], não tendo entre si nenhuma
espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser
bons nem maus, e não tinham vícios nem virtudes (...). Não vamos,
sobretudo, concluir com Hobbes que, por não ter a menor ideia da
bondade, o homem seja naturalmente mau; (...) de sorte que se
poderia dizer que os selvagens não são maus justamente por não
saberem o que é serem bons, pois não é nem o desenvolvimento das
luzes, nem o freio da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância
dos vícios que os impedem de proceder mal.”
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JEAN JACQUES ROUSSEAU

Rousseau sustentava que “o Homem
num estado de isolamento sempre
permanece o mesmo; só vivendo em
sociedade ele progride.”
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“O primeiro sentimento do homem foi o de sua
existência, seu primeiro cuidado, o de sua
conservação. As produções da terra lhe forneciam
todos os socorros necessários, o instinto levou-o a
utilizá-los.”
Rousseau
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JEAN JACQUES ROUSSEAU
Ò

Politicamente, expõe suas ideias no “O Contrato Social” de 1762.
Procura um Estado social legítimo, próximo da vontade geral e
distante da corrupção;

Ò

A soberania do poder, para ele, deve estar nas mãos do povo,
através do corpo político dos cidadãos;

Ò

Segundo suas ideias, a população tem que tomar cuidado ao
transformar seus direitos naturais em direitos civis, afinal "o
homem nasce bom e a sociedade o corrompe".

SOCIALIZAÇÃO
Ò

Ò

Instintiva e gradativamente, o homem utilizava
sua inteligência para aproveitar melhor aquilo
que a natureza lhe oferecia.
Percebeu que um homem só, colhia alimento
para dois.

Ò

Formação de famílias.

Ò

Propriedade privada.
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SOCIEDADE CIVIL
Ò

O homem passou a ser governado por um contrato
social.

Ò

Indivíduos renunciam à liberdade natural e à posse
natural de bens, riquezas e armas e concordam em
transferir a um terceiro – o soberano – o poder para
criar e aplicar as leis, tornando-se autoridade
política.

Ò

O ‘Soberano’ deveria ser a vontade do povo
[para Rousseau].
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JUSNATURALISMO NO SENTIDO ESTRITO
Os jusnaturalistas, defensores da existência do Direito Natural,
consideram como fonte do DN a própria natureza, que ensina a
todos o que vem a ser justo, bem como o que é necessário.
Ainda segundo os jusnaturalistas, natural não é só aquilo que existe,
mas também aquilo que deve guiar o nosso comportamento e
merece ser respeitado por todos.
EXEMPLO: a obrigação da mãe de cuidar dos filhos menores, ou a
tendência dos seres humanos em unirem-se para protegerem-se
mutuamente.

DIREITO NATURAL RACIONAL
Os racionalistas da idade moderna, chamados de jusracionalistas, afirmam
que os mandamentos do Direito Natural decorrem da razão humana, posto
que todos os seres humanos são capazes de pensar e de atuar de modo
racional.
Assim, os homens podem descobrir o que é certo e errado, e devem fazer o
certo para possibilitar o convívio social, civilizado e pacífico, em sociedade.
Jacy de Souza Mendonça, defensor do DN Racionalista, o define como:
“conjunto de princípios práticos que emergem da natureza racional, livre
e social do homem, descobertos pela razão, reguladores das relações
inter-humanas, visando a conformá-las em função do bem comum.”

Os jusnaturalistas consideram que ao lado do Direito Natural
existe o Direito Positivo (visão dualista do Direito).
Recordemos que Direito Positivo é o conjunto de regras de
comportamento criado pela vontade política de um povo ou
de seus chefes.
Entretanto, o Direito Positivo nunca corresponde plenamente
aos mandamentos do Direito Natural, já que quem cria o
Direito Positivo sempre acaba por acrescer ou retirar algo do
Direito Natural.

A NATUREZA HUMANA E A OPINIÃO
PÚBLICA

“Quem quer que se dedique a tarefa de legislar para
um povo deve saber como manejar as paixões dos
homens”
Jean J. Rousseau
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A divisão entre o “meu” e o “teu” e o surgimento da
propriedade privada dão origem, na visão de
Rousseau, ao estado de sociedade. Estado este, que
corrompe o ser humano através do processo de
civilização.
No progresso da vida civil o poder legítimo foi
substituído pelo poder arbitrário, desta forma inicia-se
o princípio da desigualdade entre os homens
www.professorrenato.com

ROUSSEAU E O CONTRATO SOCIAL
Ò

A desigualdade funda-se pela convenção, pelo contrato social
estabelecido através da opinião pública.

Ò

No contrato social, os bens são protegidos e a pessoa, unindo-se
às outras obedecem a si mesmo, dispensando a liberdade física
e conservando a pretensa liberdade do Estado.

Ò

O pacto social, então, define-se como o momento em que “cada
um de nós coloca sua pessoa e sua potência sob a direção
suprema da vontade geral”
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