
 

 

 

Olá estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Sociologia sobre o conceito de Instituição Social. Para 

ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que terá uma aula 

e vamos tratar sobre: 

 

  

Nesta aula você vai estudar sobre dois pensadores contratualistas que foram de grande 

importância para a organização política e jurídica do Estado, preste atenção!!!  

Você sabe que a Carta Magna da nossa sociedade é a Constituição Federal, a vigente no Brasil é 

a de 1988, também nomeada de Constituição Cidadã, conteúdo que veremos nas próximas aulas, 

mas o importante é que você saiba que Jonh Locke e Rousseau tiveram grande contribuição para a 

consolidação das Constituições, vamos ver um pouco do seu pensamento.  

O inglês Jonh Locke (1632-1704) escreveu várias obras, mas a que merece ser destacada nesta 

aula é: Dois Tratados sobre o Governo Civil e Segundo Tratado sobre o Governo Civil –1690. Os dois 

Tratados são uma obra de características jusnaturalista, ou seja, existe uma lei natural, ela pode ser 

conhecida pela razão, é obrigatória, é universal, tudo que se ajusta a essa lei, no mundo civil, é um 

bem. Assim, o objetivo do Segundo Tratado: Compreensão sobre a origem, a extensão e objetivo do 

governo civil.  

Vamos conhecer um pouco sobre as concepções de Locke na política: As leis da natureza devem 

servir de modelo para a constituição do Estado; O bom governo é aquele que nasce com limites que 

não podem ser ultrapassados; São as leis naturais que presidem a formação da sociedade política, 

das quais as leis positivas são um reflexo; A força do governo consiste exclusivamente em fazer 

respeitar “as leis positivas da sociedade”. 

 

VAMOS REFLETIR COM LOCKE !!! 

 

Liberdade: “liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior na 

terra, de não estar sob a vontade ou autoridade legislativa do homem, tendo somente a lei da 

natureza como regra” (Cap. II, § 22) 
 

Igualdade “todo homem tem todos os direitos e privilégios da lei da natureza”  
 

Propriedade privada: “... Embora as coisas naturais sejam dadas em comum, o homem (sendo 

senhor de si mesmo e proprietário de sua própria pessoa e das ações ou do trabalho) tem ainda em si 

mesmo a grande fundação da propriedade.” (V, § 44). 

IMPORTANTE!!! Os contratualistas  refletiram sobre a importância de uma Constituição para 

organizar a vida em sociedade. 
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Já Jean- Jacques Rousseau (1712- 1778) afirmava que no estado civil, o estado de natureza não 

é negado, mas recuperado nos seus males, através da constituição de um poder comum (lei) e de juiz 

comum para julgar as desavenças e garantir os direitos naturais.  

Assim, o homem na sua condição originária (natural) tem como premissa básica:  
 

“Conhece-te a ti mesmo” 
 

O método seria a idealização abstrata da vida social:“pois não constitui empreendimento trivial 

separar o que há de original e de artificial na natureza artificial do homem, e conhecer com exatidão 

um estado que não mais existe, que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá, e 

sobre o qual se tem, contudo, a necessidade de alcançar noções exatas para bem julgar de nosso 

estado presente.” (Discurso sobre a Desigualdade, pref. p. 228). 

Sobre as DESIGUALDADES, Rousseau professa que existem diferentes tipos:  

 Natural ou física: estabelecida pela natureza; 

 Moral ou política: depende da convenção e é autorizada pelo consentimento dos 

homens.  

O homem natural para Rousseau seria desprovido das características: Sociabilidade, Razão, 

Linguagem e Capacidade. 

            
Vamos às atividades!!! E lembre-se de entregá-la em sua escola! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exercícios Aula 05 

1. Disserte sobre a teoria política de John Locke: 
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2. Escreva sobre as principais concepções políticas de Rousseau: 
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