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Tópico 2: DIREITO E SOCIEDADE 

 

“Ubi jus, ibi societas”: Onde está o Direito, está a sociedade. 

A função do direito é coordenar de forma harmônica a convivência social. 

Imposição de limites. 

Ex.: filme Náufrago 

 

SOCIEDADE: pode ser entendido como um conjunto de indivíduos que, 

dispondo de traços culturais em comum, vivem de forma agregada, 

relacionando-se entre si, de forma coordenada pelo direito. 

 

- Todos são iguais perante a lei, não existindo sobreposição de valores 

individuais.  

Vamos ao art. 5º da CF/88? Qual elencaria como os principais? 

 

- Todos devem ser respeitados, não pode ter tratamento discriminatório ou 

desrespeitador. Ou seja, deve haver o respeito à individualidade.  

Vamos ao art. 3º, CF/88.  

 

 
1) FORMAÇÃO DA SOCIEDADE 
 

Vimos que o Direito aborda o respeito, o tratamento igualitário, e seguiremos 

o ditado onde há sociedade há direito. E por que a sociedade se forma? Por 

que o homem se reúne em agrupamentos (família, comunidade)? Por que 

não viver sozinho? 

Alguns pensadores abordam algumas teorias para essa formação da 

sociedade. 

 

1.1 TEORIA NATURALISTA ou NATURALISMO 



a) Aristóteles (384-322 a.C): o homem é um animal social, tendência 

natural de agrupamento. O isolamento se daria em situações de 

ignorância ou santidade. Considerado o pai da Teoria Naturalista, que 

considera como fato natural a associação do homem, a busca da 

coletividade como algo da natureza. 

 

b) São Tomás de Aquino (teórico do século XIII, vinculado à filosofia 

cristã conhecida como Escolástica). Afirma que o homem vive 

isoladamente em três situações: Excellentia naturae (quando o homem 

vive em plena comunhão com Deus); Corruptio naturae (casos de 

anomalia mental) e Mala fortuna (casos de desastre e fortuitos). 

 

 

1.2 TEORIA CONTRATUALISTA 

 

O homem reúne-se em sociedade em razão de um contrato, ou seja uma 

multiplicidade de vontades de cada um, mas decorre das vantagens que cada 

um vê nessa reunião para a vivencia coletiva. 

Principais teóricos da Teoria Contratualista: Thomas Hobbes, John Locke e 

Jean Jacques Rousseau. 

a) Thomas Hobbes: o homem em seu estado de natureza vivia de forma 

desordenada e em guerra de todos contra todos. Assim, celebram o 

contrato social e cada um cede direitos a um ente soberano, chamado 

de Leviatã (Estado), na tentativa de garantir a paz e a ordem. Foi 

fundamento de Estados absolutistas. 

 

b) John Locke não acreditava no homem no seu estado de natureza, 

poderia viver em guerra, mas sentia medo. Em seu pensamento, 

embora o homem se dispusesse do direito à liberdade, preferiria a 

celebração do contrato social para consolidar tais direitos, em especial 

a propriedade privada e a própria liberdade. Considerado o pai do 

liberalismo político e econômico. 

 



c) Jean Jacques Rousseau: um dos teóricos da Revolução Francesa, 

defendia que no estado de natureza, o homem é bom, e que renuncia 

à vontade individual para a sobreposição da vontade geral, celebrando 

o contrato social. Ocorre que, ao celebrar o pacto social, o homem que 

antes era bom, se corrompe.  

 

Livros recomendados para aprofundamento: 

HOBBES, Thomas. Leviatã. 3 ed. São Paulo: Icone, 2008. 

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins, 2005. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social. São Paulo: L&PM, 2007. 

 

2) TEORIAS E OS DIREITOS ATUAIS 
Direitos individuais 
Direitos sociais 
Direitos difusos e coletivos. 
 
3) FATOS JURÍDICOS 
 

Acontecimentos da vida social a que se conferem efeitos jurídicos. 

Fatos sociais: Fatos econômicos, fatos artísticos e fatos jurídicos (Direito e 

cultura – resultado da atividade transformadora do homem). 

Ex.: art. 2º, CC.  

 


