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JEAN-JACQUES ROUSSEAU 2ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 
Lista 04 – Atividades 

 
01. Interprete o fragmento abaixo. 
 

“O princípio da vida política reside na autoridade soberana. O poder legislativo é o coração do 
Estado, o poder executivo, o cérebro que dá movimento a todas as partes.” 

 

ROUSSEAU, Do contrato social. Col. Os Pensadores, São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
 

Defina, segundo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o conceito de soberania e, em seguida, explique 
em que essa concepção se diferencia dos outros contratualistas. 

 
02. A crise do sistema público de saúde no Brasil é inegável: faltam profissionais; há filas para marcar 

consulta; são meses de espera para atendimento; os postos de saúde e hospitais, na maioria das 
vezes, estão em condições precárias de infraestrutura.  

 
Para 28,5% dos brasileiros entrevistados, os serviços do SUS são ruins ou muito ruins. Os 

entrevistados indicaram, a partir de alternativas pré-definidas, quais os dois principais problemas do 
SUS. A falta de médicos foi a alternativa com maior proporção de indicações, correspondendo a 58,1% 
das respostas. Problemas relativos ao tempo de espera para conseguir atendimento nos postos/centros 
de saúde ou nos hospitais aparecem em seguida (35,4%), assim como a demora para conseguir uma 
consulta com especialistas (33,8%).  

Uol – Notícias – acessado em 09/02/2011.  
 

Será que do ponto de vista do contrato social essa situação é aceitável? Quando o indivíduo abdica de 
sua liberdade individual em favor da sociedade concretiza esse ato por meio da obediência às leis, o 
que inclui, por extensão, o pagamento de impostos. Espera, portanto, que os depositários do poder 
cumpram a lei e atendam às necessidades de cada um daqueles que compõem o soberano.  

 
Com base nas informações acima e nos seus conhecimentos, responda às seguintes questões.  
a) Segundo o Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, o governo assume o poder soberano ou é 

apenas o depositário desse poder? Caso não cumpra sua obrigação, pode ser destituído?  
b) Sendo o governo apenas o depositário do poder soberano, a quem ele pertence? Qual é o direito 

fundamental do soberano para Rousseau? 
 
03. Leia estes trechos: 
 

TRECHO 1 
 

Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando, colocado pela natureza 
a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, e compelido tanto pelo 
instinto quanto pela razão a defender-se do mal que o ameaça, é impedido pela piedade natural de 
fazer mal a alguém sem ser a isso levado por alguma coisa ou mesmo depois de atingido por algum 
mal. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens.  
São Paulo: Ed. Abril, 1978. p. 264. 

 

TRECHO 2 
 

O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais 
não deixa de ser mais escravo do que eles. 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Ed. Abril, 1978. p. 22. 
 
A partir das ideias contidas nesses trechos, 
1. DEFINA a condição do homem em seu estado natural. 
2. COMPARE a situação do homem primitivo, como descrita por Rousseau, com a situação vivida 

pelos homens nas sociedades industriais contemporâneas. 
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04. Leia este trecho: 
 

Enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a costurar 
com espinhos ou com cerdas suas roupas de peles [...] – em uma palavra: enquanto só se dedicaram 
a obras que um único homem podia realizar, e a artes que não solicitavam o concurso de várias mãos, 
viveram tão livres, sadios, bons e felizes quanto o poderiam ser por sua natureza, e continuaram a 
gozar entre si das doçuras de um comércio independente; mas, desde o instante em que um homem 
sentiu necessidade da ajuda de outro, desde que se percebeu ser útil a um só contar com provisões 
para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as 
vastas florestas transformaram-se em campos aprazíveis que se impôs regar com o suor dos homens 
e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas. 

 

ROUSSEAU, J.-J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens.  
São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 264-265. 

 
A partir das ideias contidas nesse trecho e em outros conhecimentos presentes nessa obra de 
ROUSSEAU, explique a relação estabelecida pelo autor entre progresso e desigualdade. 

 


