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RESUMO 

 

É inegável a importância de Jean-Jacques Rousseau para a filosofia moderna, seu pensamento 

estende-se por diversas áreas, suas obras contribuíram principalmente para os campos da 

filosofia social e política, ética e economia. O presente trabalho busca propor uma reflexão 

sobre o pensamento ético, político e social de Rousseau, sobretudo no que se refere aos 

conceitos de amour de soi, pitié e amour-propre. Mas não se limita só neles, busca também 

compreender as implicações éticas da inter-relação desses conceitos na sociedade 

contemporânea guiada pelas normas do neoliberalismo. Como se trata de um estudo qualitativo, 

foi necessária uma ampla revisão de literatura sobre os assuntos abordados e, para possibilitar 

a conexão do pensamento rousseauniano moderno com a sociedade contemporânea neoliberal, 

foi necessário empreender uma espécie de dialética, ou se preferir dialogicidade entre os 

autores. No primeiro momento da pesquisa o objetivo é apresentar as ideias de Rousseau acerca 

do estado de natureza e do civil, bem como o ponto de ruptura de um para o outro e seus devidos 

motivos. No capítulo seguindo os esforços são direcionados para apresentar suas ideias relativas 

aos conceitos de amour de soi, pitié, amour-propre e as decorrentes reflexões sobre eles. O 

último capítulo tem como objetivo apresentar o conflito entre o pensamento ético, político e 

social de Rousseau com a doutrina neoliberal, procurando responder se as ações movidas pelos 

princípios do neoliberalismo promovem a sobreposição do amour-propre ao amour de soi, 

causando assim a morte do sentimento de pitié. 
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ABSTRACT 

 

The importance of Jean-Jacques Rousseau for modern philosophy is undeniable, his thought 

spans several areas, his works contributed mainly to the fields of social and political philosophy, 

ethics and economics. The present work seeks to propose a reflection on Rousseau's ethical, 

political and social thinking, especially with regard to the concepts of amour de soi, pitié and 

amour-propre. But it is not limited only to them, it also sought to understand the ethics of the 

relationship between the concepts and relations in contemporary society guided by the norms 

of neoliberalism. As this is a qualitative study, a comprehensive review of the literature on 

specific subjects was necessary and, in order to enable the connection of modern Rousseaunian 

thought with a contemporary neoliberal society, it was necessary to undertake a kind of 

dialectic, or if you prefer dialog between the authors. In the first moment of the research, the 

objective is to present Rousseau's ideas about the state of nature and the civilian, as well as the 

breaking point from one to the other and their due reasons. In the following chapter, efforts are 

directed to present their ideas regarding the concepts of amour de soi, pitié, amour-propre and 

the resulting reflections on them. The last chapter aims to present the conflict between 

Rousseau's ethical, political and social thinking with neoliberal doctrine, seeking to answer 

whether the actions driven by the principles of neoliberalism promote an overlap of amour-

propre with amour de soi, thus causing death of the pitié feeling. 
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