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 FICHA DE HISTÓRIA – 11º ANO 
 
Contrato Social e separação dos poderes 
 

Fonte 1 – O « Contrato Social » 
Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens de 
cada associado e em que cada um, ao unir-se a todos, só a si mesmo obedeça e continue tão livre como 
antes.” Tal é o problema fundamental que no Contrato Social encontra solução. (…) 
O pacto social, em vez de destruir a igualdade natural, concede-lhe, pelo contrário, uma igualdade moral 
e legítima onde a natureza tinha criado uma desigualdade física, e os homens que na força e no génio 
são desiguais, tornam-se iguais pela convenção e pelo direito.  
As leis não são mais do que as condições da associação civil. O povo submetido às leis deve ser o seu 
autor, porque só aos associados compete regulamentar as condições da sociedade. Mas como o farão? 
Será de comum acordo ou por súbita inspiração? (…) Como pode uma multidão cega que, muitas vezes 
não sabe o que quer, porque raramente conhece o que lhe é vantajoso, encarregar-se de um 
empreendimento tão grande e tão difícil como é um sistema legislativo? O povo, por sua vez, quer 
sempre o bem, mas nem sempre sabe onde o encontrar. (…) Então, da instrução pública, resultará a 
união do entendimento e da vontade no conjunto social, para um mais exacto concurso das partes e, 
finalmente, uma maior força do todo. 

Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social, (1762), Lisboa, Editorial Presença, 1973, pp. 21-48  
 

Fonte 2 – A Soberania 
Suponhamos que o Estado é constituído por dez mil cidadãos. O soberano só pode 
ser considerado colectivamente, como um todo; mas cada particular, na qualidade 
de súbdito, é considerado como indivíduo. Assim, o soberano está para o súbdito, 
como dez mil estão para um, isto é, cada membro do Estado só tem a décima 
milésima parte da autoridade soberana, embora lhe esteja inteiramente submetido. 
(…) Então, mantendo-se o súbdito como unidade, o soberano aumenta na razão 
directa do número de cidadãos. De onde se conclui que, quanto mais o Estado se 
engrandece, mais a liberdade diminui. Quando se institui o Estado a cidadania 

justifica-se pelo facto de nele viver. Habitar o território é submeter-se à soberania. (…) O cidadão aprova 
todas as leis, aquelas que não obtiveram o seu acordo e até as que o punem se não as respeitar. A 
vontade constante de todos os membros do Estado é a vontade geral; é devido a ela que são cidadãos e 
livres. Quando se propõe uma lei, o que se pede de cada um não é que a aprove ou rejeite, mas se está 
ou não conforme com a vontade geral, que é também a sua: cada cidadão ao entregar o seu voto, dá 
assim a sua opinião e, pela contagem dos votos, se exprime a vontade geral. 

Jean-Jacques Rousseau, op. cit., pp. 71-127 
 

Fonte 3 – Os poderes do Estado 
Há três espécies de governos: o republicano, o monárquico e o despótico. Para 
descobrir-lhes a natureza basta a ideia que deles têm os homens menos 
instruídos. Suponho três definições, ou antes, três factos: um, que o governo 
republicano é aquele em que o povo em bloco, ou somente uma parte do povo, 
detém o poder soberano; o monárquico, aquele em que um só governa, mas por 
leis fixas e estabelecidas; ao passo que no despótico um só, sem lei e sem regra, 
arrasta tudo pela sua vontade e pelos seus caprichos… A liberdade política não 
se encontra senão nos governos moderados… Para que se não possa abusar do 
poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder faça parar o poder. 
Uma constituição pode ser tal que ninguém seja coagido a fazer aquilo a que a 
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lei o não obriga, nem a não fazer aquilo que a lei lhe permite. (…) Quando na mesma pessoa, ou no 
mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está unido ao poder executivo, não existe liberdade 
(…). E também não existe liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do 
poder executivo (…). Deveria caber ao povo em corpo o poder legislativo. Mas isso é impossível nos 
grandes Estados e sujeito a muitos inconvenientes nos pequenos, pelo que é preciso que o povo faça por 
meio de representantes seus tudo aquilo que não poder fazer por si próprio. 

Montesquieu, « O Espírito das Leis », 1748 
in Gustavo de Freitas, 900 textos e documentos de História, III vol., Lisboa, Plátano Editora, 1978, pp.24-25  

 
 

1. Qual é o problema fundamental que encontra solução no Contrato Social (fonte 
1)? 

 
2. O que é para Rousseau a igualdade natural (fonte 1) 

 
3. De que forma ela é preservada pelo Contrato Social (fonte 1)? 

 
4. Segundo Rousseau (fonte 1), como adquire o povo a faculdade de ser autor das 

suas leis? 
 

5. Explica a frase de Rousseau, expressa na fonte 2: “quanto mais o Estado se 
engrandece, mais a liberdade diminui”. 

 
6. Quais são, segundo Rousseau, as implicações da vontade geral (fonte 2)? 

 
7. Com base nas fontes 1 e 2, explica o conceito de soberania. 

 
8. Como distingue Montesquieu (fonte 3) as três espécies de poder? 

 
9. O que preconiza Montesquieu (fonte 3) “para que se não possa abusar do 

poder”? 
 
 

Bom trabalho! 


