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“Renunciar à liberdade é renunciar à
qualidade de homem, aos direitos de
humanidade”...
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RESUMO

O presente trabalho propõe-se a construir argumentos à possibilidade de
universalização dos direitos humanos a partir de Rousseau. Para tal, o esforço
investigativo realizado, aporta elementos que: abordam o contexto político,
social e econômico, no qual a obra do autor está inserida, e as consequentes
desigualdades daí surgidas; apresentam uma concepção de homem capaz de
desenvolver uma moralidade implicada consigo mesmo, com os demais
membros da comunidade e com o mundo; defendem uma concepção de
liberdade e igualdade, enquanto condição originária ao homem, que
transforma-se em direito político, na medida em que o homem vive em
sociedade e aí se afirma enquanto sujeito histórico. Neste sentido, a
possibilidade de universalização dos direitos humanos a partir de Rousseau
implica no embricamento de diferentes argumentos filosóficos para se afirmar.
Palavras-chave: direitos humanos; universalidade; liberdade e igualdade.
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ABSTRACT

This dissertation proposes to construct arguments to the possibility of human
rights universalization from Rousseau. To this end, the investigative effort,
which brings elements: address the political, social and economic context in
which the author's work is inserted, and the consequent inequalities arising
there from; having a conception of man to evolve into an implicated morality
with himself, with the other members of the community and the world; defend a
conception of freedom and equality, while original condition the man, who turns
into political right, to the extent that man lives in society and in this place is
recognized as a historical subject.. In this sense, the possibility of human rights
universalization from Rousseau implies the imbrication of different philosophical
arguments for the claim.
Keywords: human rights; universality; freedom and equality.
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INTRODUÇÃO

O tema dos direitos humanos tem sido um dos principais objetos de
reflexão no âmbito da filosofia contemporânea, especialmente em áreas como
a ética, a filosofia política e a filosofia do direito. O interesse que o cerca é
amplo e transcende as fronteiras disciplinares e culturais, ocupando
centralidade no âmbito do debate político, social, econômico e das relações
internacionais, ao mesmo tempo em que não encontra uma posição unívoca no
que se refere à sua compreensão. Neste sentido, um dos grandes problemas
postos pelo tema dos direitos humanos à filosofia é, entre outros, o de sua
fundamentação filosófica, uma vez que por trás da sua aparente simplicidade
prática, há questões sutis e complexas do ponto de vista de sentido e leitura,
que não se deixam resolver1. Justamente pelo fato de não haver uma
compreensão única também sobre a moral e a ética, suas características e seu
respectivo papel com relação ao direito, é que as divergências sobre o que
sejam os direitos humanos implicam numa abordagem crítica e, portanto, de
caráter filosófico. Daí a pertinência e a necessidade de fazer leituras e
releituras sobre os direitos humanos, tanto no âmbito de suas generalidades
como de suas especificidades, como é o caso da proposta ora ensejada, isto é,
tratar da fundamentação dos direitos humanos a partir da análise da obra
política do pensador genebrino Jean-Jacques Rousseau.

1

No universo abrangente que cerca a reflexão no âmbito da fundamentação dos direitos
humanos, segundo Marconi Pequeno, “estamos nos referindo à sua natureza ou ainda à sua
razão de ser. Mas qual a razão de ser desses direitos? Uma resposta possível seria: eles
existem para zelar, proteger ou promover a humanidade que há em todos nós, fazendo com
que o ser humano não seja reduzido a uma coisa, a um objeto qualquer no mundo. O
fundamento pode também ser concebido como fonte ou origem de algo. Nesse sentido a idéia
de fundamento serve, também, para justificar a importância, o valor e a necessidade desses
direitos. Ainda que não se possa afirmar a existência de um fundamento absoluto que possa
garantir a efetivação dos direitos humanos – já que a noção do quem vem a ser dignidade pode
mudar no tempo e no espaço – é possível considerar que haverá sempre uma idéia, um valor
ou um princípio que servirá para definir a natureza própria do homem. Uma vez que o
fundamento é, como vimos, aquilo que apresenta a causa ou razão de ser de um fato, situação
ou fenômeno, pode-se considerar o fundamento dos direitos humanos como a essência que
torna humano o nosso ser.” (Pequeno. In Direitos Humanos: Capacitação de educadores,
2008. Pág.24)
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Dado o desafio posto para este trabalho, entendemos que antes de
tratar aspectos específicos acerca da fundamentação dos direitos humanos
numa perspectiva de universalização a partir da obra política rousseauísta, se
faz necessário situar de forma objetiva algumas ideias das principais
abordagens sobre os direitos humanos com as quais mais comumente nos
deparamos, bem como sobre o que entendemos conferir caráter de
universalidade aos direitos humanos. Estes aspectos ajudar-nos-ão visualizar
possíveis relações para a construção de uma leitura de direitos humanos a
partir da obra de Rousseau.
Pois bem, no que se refere ao aspecto das diferentes abordagens
acerca do conceito de direitos humanos, dentre as muitas posições possíveis,
passamos a situar pelos menos quatro2. A primeira posição é a jus-naturalista
que em regra pauta uma perspectiva universalista dos direitos humanos. A
partir das concepções jus-naturalistas entende-se os direitos humanos como
direitos naturais, inerentes à natureza humana. Por consequência, não
passíveis de qualquer consensualização e, portanto, exigindo, pura e
simplesmente, seu reconhecimento e proteção. Ora, se são direitos que se
inscrevem na natureza humana, são anteriores à instituição do poder civil, e
não garanti-los significaria opor-se à própria natureza do homem.
Uma segunda concepção de direitos humanos decorre da concepção
liberal que entende e justifica os direitos humanos como garantia das
liberdades fundamentais. Nesta concepção, o que rege o direito já não é a
natureza dada, mas a liberdade no sentido da autonomia dos indivíduos. Se, de
2

Os aspectos caracterizadores das diferentes concepções acerca do fundamento dos direitos humanos,
aqui expostos, tomam como base, as referências contidas no Projeto de Pesquisa Coletiva –
Fundamentação Filosófica dos Direitos Humanos - do Instituto de Filosofia Berthier – IFIBE, iniciado em
julho de 2005 e coordenado pelo Prof. Paulo Carbonari. Alguns dos principais representantes de cada
corrente, sem a pretensão de esgotar aqui a lista, são os seguintes: Jus-naturalista (Thomas Hobbes,
John Locke e MacPherson); Liberal (Karl Popper, Friedrich von Hayek; Robert Nozick); Positivista (Jeremy
Bentham, Hans Kelsen, John L. Austin, Herbert L. A. Hart); Histórico-crítica (Marx, Agnes Heller, Enrique
Dussel, Hannah Arendt e Ernst Tugendhat). (In CARBONARI, Paulo César. Concepções e Conceitos de
Direitos Humanos. Anotações de aula da Especialização em Direitos Humanos. Passo Fundo: IFIBE,
2005 (mimeo)).

14

um lado, a natureza determina a liberdade, a liberdade, por outro, e aqui está o
centro da força, determina a natureza, promovendo, inclusive, sua modificação.
Uma terceira concepção de direitos humanos é a positivista que advoga
a ideia de que direitos humanos são unicamente aqueles inscritos em códigos
e legislações e que tem força vinculativa enquanto estiverem expressos na
“letra da lei”. A margem de interpretação é exígua e somente podem ser
invocados se definido com clareza qual o objeto, quem pode demandá-lo e
quem pode ser demandado por ele. Faltando qualquer um destes
componentes, fica inviabilizada sua efetivação, por mais importante que seja o
conteúdo em questão.
Uma quarta concepção de direitos humanos é a histórico-crítica que
compreende os direitos humanos como construção histórica marcada pelas
contradições e condições da realidade social. Nesta concepção, também a
dignidade humana é construção histórica. O núcleo conceitual dos direitos
humanos radica na busca de realização de condições para que a dignidade
humana seja efetiva na vida de cada pessoa, ao tempo em que é reconhecida
como valor universal. A dignidade não é um dado natural ou um bem (pessoal
ou social). A dignidade é a construção de reconhecimento e, portanto, luta
permanente contra a exploração, o domínio, a vitimização, a exclusão.
Tendo presente tais aspectos de cada uma destas posições, apesar das
diferenças que as constituem, é possível perceber em cada uma delas um
núcleo conceitual que afirma algo que lhes é comum, a saber, a afirmação da
existência dos direitos humanos. Contudo, a compreensão sobre os limites ou
a extensão dos direitos humanos para cada uma das posições não possui um
núcleo que lhes seja comum. Como nosso intento é trabalhar o tema dos
direitos humanos numa perspectiva de universalização a partir do pensamento
político rousseauísta, obrigatoriamente devemos tratar do conceito de
universalidade na sua relação com os direitos humanos, e o fazemos partindo
da seguinte pergunta: o que confere universalidade aos direitos humanos?
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A nosso ver, esta pergunta envolve pelos menos dois enfoques de
abordagem, isto é, trata da universalidade no sentido do gênero humano,
portanto, numa perspectiva abstrata e generalizada do homem, mas também
sob a perspectiva moderna do cidadão, portanto, numa perspectiva universal
sob uma base concreta de território e nação. Sob o primeiro enfoque está posto
o conceito de universalidade que parte da condição humana natural. Sob o
segundo enfoque está posto o conceito de universalidade numa perspectiva
constitucional, das regras e leis civis que abrangem a todos enquanto cidadãos
de um território-nação. Embora as declarações de 1789 (Declaração Francesa
dos Direitos do Homem e do Cidadão) e de 1948 (Declaração Universal dos
Direitos Humanos) tenham tentado equacionar de forma bem explícita estes
dois enfoques, no fundo esta é a permanente tensão que perpassa o conceito
de universalidade quando tratado na relação com os direitos humanos.

Com relação a estas compreensões acerca da possibilidade de
universalização dos direitos humanos, a nosso ver, podemos adotar dois
caminhos de reflexão, isto é, entendê-las como desnecessárias ou como
complementares entre si. Elas parecem desnecessárias quando partimos da
leitura de que se os direitos humanos são entendidos como inalienáveis,
comuns a todos os seres humanos, independentes de governos, fatores
temporais e locais, não há razões para que se proclamem poderes ou
legislações

para

sua

existência.

Por

outro

lado,

elas

podem

ser

complementares se entendidas que não são dádivas de Deus ou da natureza,
mas sentimentos ou princípios gerais, que na vida em sociedade, entre
indivíduos livres, autointeressados e plurais, exigem pactuações para que
sejam de fato efetivos e tenham caráter de direito e universalidade.

Partindo destas ideias gerais que perpassam às diferentes concepções
de direitos humanos e do que pode lhes conferir universalidade, e
relacionando-as com o caminho estabelecido pelo pensador genebrino em sua
obra política, tendemos a uma leitura de que a contribuição de Rousseau para
esta reflexão caminha no sentido de um embricamento ou complementariedade
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entre diferentes concepções de direitos humanos, bem como dos diferentes
conceitos de universalidade ora expostos.

Diferentes interpretações da obra política de Rousseau o fazem por
vezes um jusnaturalista, por outras um juspositivista, por outras um
racionalista, outras ainda o cotizam como um inspirador revolucionário, numa
perspectiva, portanto, histórico-crítica. Este trânsito entre uma e outra corrente
de pensamento torna o desafio de construir uma concepção de direitos
humanos a partir de Rousseau uma empresa desafiadora. Aliado a isto,
agrega-se também a pretensão de mapear aspectos em sua obra política que
deem aos direitos humanos um estatuto de universalidade, e, mostrar os
aspectos que assim os determinem, é também desafio de construção na obra
política de Rousseau. É sobre este pano de fundo que vamos elaborar nossa
reflexão ao longo deste trabalho, que pretende ser desenvolvido em três
capítulos, conforme brevemente apresentamo-los a seguir.
No primeiro capítulo nosso intento é situar o caráter da obra política do
autor genebrino no contexto social e político da sua época, bem como levantar
elementos que possam estabelecer um nexo entre sua obra política e a
possibilidade de uma leitura acerca dos direitos humanos numa perspectiva de
universalidade. Para tal, nossa opção de leitura e reflexão leva-nos a tratar de
dois aspectos recorrentes na obra política do autor. Um primeiro aspecto deste
capítulo referir-se-á à complexa relação que envolve o pensamento político do
genebrino, tais como as influências e heranças, mas também as diferenças
presentes na sua obra, no que se refere à escola jusnaturalista moderna. O
objetivo é mostrar que se é verdade que o pensador genebrino não nega a
teoria dos direitos naturais, igualmente é verdade que para ele, diferentemente
do que se vê em Hobbes e Locke, por exemplo, as leis naturais não são
objetos de uma racionalidade já dada no estado de natureza. Estas leis
naturais em Rousseau aparecem antes como sentimentos, que com o avanço e
desenvolvimento da racionalidade humana, sob a condição de liberdade e
igualdade que envolve a todos, precisam ser validadas no jogo da vida em
sociedade. Logo, a perspectiva jusnaturalista tem implicações para a
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fundamentação de uma teoria dos direitos humanos a partir da obra do
pensador genebrino, mas ela não é suficiente para sua efetivação universal e
de fato no âmbito da sociedade.

O segundo aspecto tratado no primeiro capítulo debruça-se sobre o
tema da desigualdade a partir da obra política do pensador genebrino. Num
primeiro momento deste ponto buscaremos mostrar como Rousseau denuncia
o artificialismo da vida social e da ordem civilizatória calcada no progresso
iluminista, afirmando que este, seja na cultura, nas ciências, nas artes e na
forma de organização política e social, não tem implicação sobre a afirmação
ou fortalecimento da moralidade e da realização da felicidade humana. Neste
sentido, um aspecto muito marcante e que estabelece uma conexão lúcida
entre o político e o social na obra do genebrino é a denúncia e o rechaço que o
mesmo faz à adoração do luxo e à desigualdade artificialmente criada entre os
homens. Num segundo momento, tomamos como base a realidade específica
da República de Genebra para mostrar como esta desigualdade se manifesta
nas estruturas sociais e instituições políticas estabelecidas, ao defender
interesses de grupos em detrimento do bem comum. Logo, tanto por seu forte
caráter de denúncia às desigualdades e de crítica à sociedade corrompida pelo
luxo e pelos privilégios gozados à revelia ou mesmo contra o povo, quanto pela
clara posição em defesa do bem comum e do interesse geral, vemos na sua
obra aspectos sociais e políticos que dão base à fundamentação dos direitos
humanos numa perspectiva de universalidade.

O segundo capítulo busca aprofundar aspectos já levantados na primeira
parte do primeiro capítulo, e trata da condição natural do homem e seu
potencial inteligível e de perfectibilidade como bases à fundamentação dos
direitos humanos a partir de Rousseau. Atentando à dignidade e à moralidade
humana, aspectos essenciais no debate acerca da origem dos direitos
humanos e da relação com sua possibilidade de realização, este capítulo
propõe-se a trabalhar dois momentos. Num primeiro momento, retomando a
condição do homem natural, vamos tratar do inatismo das paixões/sentimentos
como fator originário e universal a todos os homens, e o faremos debruçando-
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nos sobre os conceitos do sentimento do amor de si (como percepção e
existência do eu) e do sentimento da piedade/compaixão (como percepção da
existência do outro). Conforme o genebrino, “a piedade representa um
sentimento natural que, moderando em cada indivíduo a ação do amor de si
mesmo, concorre para a conservação mútua de toda a espécie. Ela nos faz,
sem reflexão, socorrer aqueles que vemos sofrer” (Rousseau, 2005, p. 192).
Esta compreensão aponta para uma leitura de que os sentimentos decorrem da
natureza humana, como interioridade, e, embora não atentem para uma
racionalidade já dada, são, portanto, universais e base tangível para a
construção de uma consciência moral e racional.

No segundo momento do segundo capítulo, vamos tratar de mostrar que
a consciência moral é construção resultante dos sentimentos/paixões e do
desenvolvimento da racionalidade como potencialidade humana. Aí vamos
tratar da condição de agente livre e da autodeterminação do indivíduo como
características da natureza humana de fato. Ao dizer que “não é tanto o
entendimento quanto a sua qualidade de agente livre que confere ao homem
sua distinção específica entre os animais” (Rousseau, 2005, p. 173), Rousseau
está afirmando que o que pertence à natureza humana de fato, até mais do que
a própria razão, é a liberdade e o uso da faculdade de aperfeiçoar-se como
espécie e como indivíduo (Conf. Rousseau, 2005, p. 173). A perfectibilidade
como possibilidade geradora de princípios e valores (individuais e comuns), tais
como as ideias de bem e de justiça, que são princípios fundamentais à
construção de uma teoria universalista de direitos humanos, é outro aspecto
que tratamos no segundo capítulo. Enfim, este capítulo busca mostrar que os
sentimentos/paixões inatos ao homem, ao desenvolverem-se no indivíduo
vivendo em sociedade, têm a capacidade de gerar uma moralidade racional
prática, que é ponto de partida à consecução histórica e universalizável dos
direitos humanos.

O terceiro capítulo vai tratar da validação dos direitos humanos tomando
a associação civil como condição para tal. Para o genebrino, é somente
mediante um pacto de associação legítimo, estabelecido entre os homens, em
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oposição à situação de desigualdade à qual se chegou nas sociedades
modernas, que se poderá restabelecer a liberdade e a igualdade perdidas. Este
é o caminho para que se possa avançar rumo à garantia de direitos iguais a
todos os indivíduos/cidadãos.

A partir desta perspectiva, este capítulo será desenvolvido em dois
momentos. Primeiramente, trataremos do estado de direito, como artifício
central à restauração da liberdade e da igualdade, pela via da lei. Neste
sentido, veremos que o pacto, regido pela vontade geral, é um instrumento
criado para o reconhecimento formal e para a satisfação real dos direitos dos
indivíduos no marco do estado de direito e na forma da lei constitucional. Por
outro lado, os pressupostos morais ancorados na dignidade humana que
regem os “direitos naturais” reaparecem na vontade geral dos cidadãos
regulamentada e expressa por meio da lei. É a lei autêntica, como expressão
da vontade geral, que institui o bem comum e suplanta os interesses
particulares. Neste sentido, a lei, como resultado da vontade geral, é o
instrumento indutor e garantidor dos direitos humanos, numa perspectiva de
igualdade e universalidade.

A segunda parte, do terceiro capítulo, vai mostrar que a partir de
Rousseau os direitos humanos estão relacionados diretamente com valores e
princípios republicanos, como liberdades positivas e objetivas na perspectiva
dos interesses que são comuns à comunidade. Tais interesses resultam da
vontade geral enquanto expressão da soberania popular. Neste sentido, a
soberania popular, legitima a afirmação dos direitos humanos, uma vez que
reconhece a todos os indivíduos como sujeitos autônomos e de direitos, ao
mesmo tempo, que os reconhece como representantes da vontade geral e dos
interesses comuns. Logo, a vontade geral resultante da soberania popular não
pode não ser uma expressão que não seja plural, que não acolha as
diferenças, e que vise afirmar os direitos humanos numa perspectiva tanto
individual quanto coletiva.
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Por fim, a modo de conclusão desta dissertação, a partir da reflexão
acumulada nos capítulos anteriores, vamos trabalhar alguns argumentos que
tratam de identificar e legitimar uma teoria dos direitos humanos em
perspectiva de universalização a partir do pensamento político rousseauísta.
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I. DIREITOS HUMANOS E UNIVERSALIDADE: UMA LEITURA A
PARTIR DO PENSAMENTO ROUSSEAUÍSTA
A possibilidade de fundamentar o tema dos direitos humanos a partir da
obra do pensador genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) supõe um
esforço de reflexão filosófica que pode apontar para várias leituras, uma vez
que o tema por si só apresenta distintas possibilidades de interpretação, mas,
sobretudo, pelo fato de que na obra de Rousseau não há uma concepção
específica e acabada sobre o tema dos direitos humanos. Neste sentido, o
ensejo deste primeiro capítulo é levantar aspectos filosóficos que possam dar
base de sustentação à construção de uma concepção de direitos humanos, a
partir da obra do pensador genebrino, abrindo a possibilidade de tratar junto a
esta concepção a ideia de universalidade e seus possíveis desdobramentos.
Para alcançar o desafio proposto neste primeiro capítulo, faremos a
opção em movimentarmo-nos reflexivamente por pelo menos dois enfoques de
abordagem. O primeiro enfoque será calcado em base a elementos conceituais
anteriores ao pensamento de Rousseau, com o intuito de fazer uma releitura da
relação existente entre alguns aspectos da obra política do filósofo genebrino e
a tradição jusnaturalista moderna, sobretudo no que tange ao tema do direito
natural e à possibilidade de construção e afirmação de uma concepção de
direitos humanos a partir da obra do autor genebrino. Neste enfoque, nosso
ensejo será levantar aspectos de reflexão sobre a origem/natureza dos direitos
humanos numa possível relação com o pensamento rousseauísta, que busca
mostrar pontos de aproximação da obra do autor à teoria jusnaturalista, mas,
sobretudo, apontar para uma perspectiva de desenvolvimento e construção de
uma teoria dos direitos humanos, que não necessariamente esteja atrelada à
teoria jusnaturalista tão somente. O segundo enfoque será calcado num
esforço de leitura das bases contextuais da realidade que cerca e influencia a
obra do autor genebrino no âmbito político, social, econômico e cultural,
buscando justificar o tom crítico e por vezes ácido da sua obra política no que
se refere à desigualdade vivida na sociedade de seu tempo histórico. Este
aspecto está diretamente ligado com uma das bases mais sólidas sobre a qual
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se ergueu a ideia de direitos humanos moderna, a saber, a luta contra o poder
político opressor e realidades sociais miseráveis, afrontas diretas aos princípios
de liberdade e igualdade. Este enfoque deve apontar para a necessidade da
superação da desigualdade, o que passa, em Rousseau, pela repactuação em
base a um acordo legítimo que envolva a todos e seja garantidor de direitos
aos

indivíduos

e

ao

conjunto

e

a

da

sociedade,

numa

perspectiva

de

universalidade.

1. Rousseau

complexa

relação

com

a

escola

jusnaturalista moderna
O tema do direito natural tem sido objeto de diferentes interpretações na
obra do pensador genebrino. Tais interpretações, acerca das posições
adotadas por Rousseau, manifestas a partir de diferentes momentos da sua
obra, ensejam leituras que por vezes levam a aproximações, mas também a
distanciamentos em relação à posição da escola jusnaturalista moderna. Por
outro lado, como o conceito de direito natural em si não é originado na
modernidade,

sendo

notoriamente

aberto

a

diferentes

interpretações,

constantemente remete-se a leituras que vão desde as suas origens clássicas
até a atualidade exigida pelo debate, e, em Rousseau, isto não parece ser
diferente, uma vez que ele próprio é herdeiro não só da tradição clássica (o que
não deixa de afirmar em seus escritos), mas também seguidor e expoente da
tradição moderna do direito político, a partir das quais define sua posição com
relação ao tema do direito natural.3

Para enfrentar o desafio de tratar da possibilidade dos direitos humanos
a partir da obra de Rousseau, não podemos nos furtar de trabalhar alguns
3

Com relação ao aspecto vale a pena ilustrar, conforme Cassirer, que a tese capital do direito
natural moderno vai de encontro a dois adversários. “Por um lado o direito tinha que afirmar
sua originalidade e sua autonomia intelectual em relação aos dogmas da teologia e escapar a
seu perigoso assédio; por outro lado, cumpria-lhe definir e delimitar claramente a esfera do
jurídico em face da do Estado e protegê-la, em sua especificidade e em seu valor próprio, do
absolutismo estatal. Por conseguinte, o combate para a fundação do direito natural moderno
travou-se em duas frentes. Deve prosseguir contra a doutrina teocrática que deduz o direito de
uma vontade divina absolutamente irracional, impenetrável e inacessível à razão humana,
assim como contra o “Estado Leviatã”.” (Cassirer, 1994, p. 321.)
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aspectos relevantes defendidos pela escola jusnaturalista moderna, para num
momento posterior4 colocá-las em diálogo ou confronto com a posição
rousseauísta. Entre os muitos pontos possíveis de abordagem, em vista do que
pretendemos na primeira parte deste capítulo, entendemos como fundamental,
primeiramente, estabelecer uma delimitação acerca do que seja uma
compreensão, mesmo que geral, dos conceitos modernos de estado de
natureza, de direito natural e de lei natural, partindo da compreensão lógica de
que para que se chegue aos dois últimos, se tenha que ter admitido, mesmo
que hipoteticamente, a existência do primeiro.

Com relação ao conceito de estado de natureza, conforme destaca
Derathé, “desde a segunda metade do século XVII, a hipótese do estado de
natureza tornara-se um lugar comum da filosofia política”, (Derathé, 2009, p.
193) envolvendo a diferentes pensadores da chamada escola do direito natural.
Dentre estes pensadores e suas teorias, destacam-se Hobbes e Locke, que
serão constantemente referidos por Rousseau em sua obra política, mas
parece ser Pufendorf quem melhor sintetiza uma compreensão do que se
entende por estado de natureza no âmbito do jusnaturalismo moderno.
Segundo este autor,

o estado de natureza é aquele em que concebemos os
homens sem nenhuma outra relação moral além daquela
que está fundada sobre essa ligação simples e universal
que

resulta

da

independentemente

semelhança
de

qualquer

de

sua

natureza,

convenção

e

de

qualquer ato humano que os tenha sujeitado uns aos
outros. Desse ponto de vista, aqueles que consideramos
viver respectivamente no estado de natureza são os que
nem estão submetidos ao império um do outro nem são
dependentes

de um senhor comum,

e que não

receberam uns dos outros nem bem nem mal. Assim, o
estado de natureza opõe-se, neste sentido, ao estado
4

Trataremos isto de forma mais concreta no II Capítulo deste trabalho.
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civil. (Pufendorf, Les devoirs de l’homme et Du cytoyen,
Liv. II, Cap. I, §4 (II,3). Apud, Derathé, 2009, p. 194)

Observe-se que neste trecho da obra de Pufendorf, a ideia mestra aí
delineada prima por estabelecer uma clara oposição entre o que seja o estado
natural e o estado civil. De forma mais específica, aponta para o modo de como
o homem vive e se comporta no estado de natureza, que é de total e igual
independência em relação aos outros ou a qualquer forma de autoridade alheia
a si próprio. Estes elementos, como bem aponta Derathé, são comuns à escola
do direito natural, e permitem “afirmar que ninguém está por natureza
submetido à autoridade de outrem, e aponta para o princípio de que os homens
nascem livres e iguais”. (Derathé, 2009, p. 197)

No que se refere aos conceitos de direito natural e de lei natural, parece
que ninguém melhor do que Hobbes conseguiu sintetizar seu sentido dentro do
espírito jusnaturalista moderno. No início do Capítulo XIV do Leviatã, Hobbes
dirá:
O direito natural, que os autores geralmente chamam jus
naturale, é a liberdade que cada um possui de usar seu
próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação
de sua própria natureza, ou seja, da sua vida.
Consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio
julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados
a esse fim.
Conforme o significado próprio da palavra, por liberdade,
entende-se a ausência de impedimentos externos, que
muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de
fazer o que quer, mas não podem proibir a que use o
poder que lhe resta, conforme o que seu julgamento e
razão lhe ditarem.
Lei natural – lex naturalis – é um preceito ou regra geral,
estabelecido pela razão, mediante à qual se proíbe a um
homem fazer tudo o que possa destruir sua vida, privá-lo
dos meios necessários para preservá-la ou omitir aquilo
que pense poder contribuir melhor para preservá-la.
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Porque os que têm tratado desse assunto costumam
confundir jus e lex, o direito e a lei, é necessário distinguilos um do outro. O direito consiste na liberdade de fazer
ou de omitir, ao passo que a lei determina ou obriga a
uma dessas duas coisas. De sorte que a lei e o direito se
distinguem tanto como a obrigação e a liberdade, as
quais são incompatíveis quando se referem à mesma
matéria. (Hobbes, 2008, p. 99)

Este trecho de Hobbes, ao mesmo tempo no qual busca especificar os
conceitos de direito e lei, a seu ver, constantemente tratados de maneira
confusa no âmbito jurídico, estabelece uma clara oposição entre estes mesmos
conceitos, quando relacionados ao princípio da liberdade. No dizer de
Douzinas, “Hobbes identificou direito com liberdade da lei e de todas as
imposições externas e sociais. Leis não conduzem ao direito, pois elas
restringem a liberdade.” (Douzinas, 2009, p. 85) Por outro lado, há uma
invocação clara de Hobbes de que tanto o direito natural quanto a lei natural
são decorrentes do uso da razão. Concernente a este aspecto, conforme
destaca Cassirer,

o conteúdo da ideia do direito como tal não tem sua fonte
no domínio do poder e da vontade mas no da razão pura.
Nenhum ato de autoridade pode mudar ou retirar seja o
que for ao que essa razão concebe como ‘existente’, ao
que é dado em sua pura essência. A lei, em seu sentido
primeiro e originário, no sentido de lex naturalis, jamais
se resolve numa soma de atos arbitrários. Ela não é a
totalidade do que foi ordenado e estatuído: é o
‘estatuante’

originário,

ordo

ordinans

e

não

ordo

ordinatus. (Cassirer, 1994, p.323)

Tratados tais aspectos acerca da compreensão de estado de natureza e,
igualmente, de direito natural e lei natural, no âmbito do jusnaturalismo
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moderno5, e não havendo oposição ao fato de que neste real ou hipotético
estado, todos os indivíduos sejam independentes em relação aos outros, podese dizer que há um entendimento comum de que para que se estabeleça algum
vínculo de compromisso, de responsabilidade, de autoridade de um em relação
a outro ou a um conjunto de indivíduos, é necessário então a criação de um
instrumento que assim estabeleça tais vínculos, isto é, um acordo, um contrato
entre as partes interessadas. Sobre este instrumento, que é o fundamento da
teoria contratual, no Segundo Tratado sobre o governo civil, assim descreve
Locke:

Já

que

todos

os

homens

são

livres,

iguais

e

independentes por natureza, ninguém pode ser tirado
desse estado natural, nem submetido ao poder político de
um outro homem, sem seu próprio consentimento... O
que está na origem de uma sociedade política, o que a
constitui verdadeiramente, é unicamente o consentimento
de um certo número de homens livres capazes de formar
uma maioria para se unirem e se incorporarem em tal
sociedade. É isso e somente isso que engendra
efetivamente, ou que pode engendrar, um governo
legítimo sobre a terra. (Locke, 2001, p.139 e 141)

Nesta mesma linha do que fora adiantado por Locke sobre o que está na
base da fundamentação e da necessidade da instituição do contrato, dirá
Rousseau que “já que todo homem nasceu livre e senhor de si mesmo,
ninguém pode, sob qualquer que seja o pretexto, subjugá-lo sem sua
aprovação”. (Rousseau, 2006, p. 129)

5

Derathé sintetiza muito bem alguns aspectos singulares e de unidade da escola jusnaturalista.
Segundo ele, “toda a teoria do direito natural repousa sobre a afirmação de que existe
independentemente das leis civis, e anteriormente a todas as convenções humanas, uma
ordem moral universal, uma regra de justiça imutável, a ‘lei natural’, com a qual todo o homem
é obrigado a se conformar em suas relações com seus semelhantes. Essa lei, cujo fundamento
reside na própria natureza do homem, é tão imutável quanto as verdades eternas e, como
recebe sua autoridade da reta razão, ela impõe-se igualmente a todos os homens.” (Derathé,
2009, p.230)
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Partindo destas concepções de Locke e Rousseau, em que cada
indivíduo é livre e igual, ou nas quais nenhum indivíduo está, por natureza,
submisso à autoridade de outros, conforme destaca Derathé,
é evidente que o direito de comandar, a soberania ou o
imperium, só pode nascer de uma convenção ou de um
contrato pelo qual os particulares se despojam, em favor
de um homem, ou de uma assembleia, do direito natural
que eles tem de dispor plenamente de sua liberdade e de
suas forças. A única autoridade legítima é aquela que
está fundada no consentimento dos que a ela estão
submetidos. (Derathé, 2009, p. 199)

Este comentário de Derathé remete exatamente ao conceito de contrato
defendido por Rousseau quando expõe as condições nas quais este contrato
se dá e o objetivo do seu estabelecimento que é:
Encontrar uma forma de associação que defenda e
proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de
cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos,
só obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça tão livre
quanto antes. (...) Enfim, cada um, dando-se a todos, não
se dá a ninguém, e, como não existe um associado sobre
o qual não se adquira o mesmo direito que se lhe cede
sobre si mesmo, ganha-se o equivalente de tudo o que se
perde e mais a força para conservar o que se tem.
(Rousseau, 2006, p. 20 e 21)

Dados os vários elementos que estão na base destes conceitos
fundamentais à teoria contratualista moderna, e o ensejo de relacioná-los com
a perspectiva da fundamentação dos direitos humanos a partir de Rousseau,
parece-nos necessário levantar alguns aspectos específicos até aqui
observados. Neste sentido, a questão de fundo que aqui passamos a tratar no
âmbito da escola jusnaturalista é se a possibilidade dos direitos humanos numa
perspectiva universal está necessariamente condicionada à concepção dos
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direitos naturais, e se os direitos naturais por si só encontram base de validade
e garantia para sua realização efetiva na vida em sociedade.

Contudo, como vários aspectos já relacionados neste primeiro momento
serão tratados de forma detalhada nos capítulos seguintes deste trabalho
(capítulos II e III), o que nos permitirá aprofundar o debate sobre as
aproximações e distanciamentos entre o pensamento de Rousseau e o
pensamento jusnaturalista, atemo-nos por ora, a levantar algumas questões
que nos parecem fundamentais para dar base ao desenvolvimento posterior do
objeto central da pesquisa. Para iniciar tal intuito, entendemos ser necessário
tratar aqui de dois aspectos, a saber, da condição natural do homem e da
necessidade do estabelecimento da sociedade civil, o que faremos, tomando
como ponto de partida Hobbes e Locke. Neste sentido, parafraseando
Rousseau, conforme o início do Discurso sobre a Origem e o Fundamento da
Desigualdade entre os Homens6 (ou Segundo Discurso), “é do homem que
devemos falar” (Rousseau, 2005, p.159), pois, a nosso ver, é ele que está no
centro do tema ao qual este trabalho se dirige, é ele o ser dos direitos humanos
seja na sua condição de essência ou de contingência.

Em Hobbes, antes de qualquer outro aspecto, há que se afastar
qualquer tendência de leitura ou compreensão que permita estabelecer uma
cisão ou uma dicotomia entre o conceito de homem natural e de homem civil.
Ou seja, para Hobbes não há diferença entre um e outro, logo, o homem
natural não é um selvagem, mas sim o mesmo homem que vive em sociedade.
Neste sentido, para o autor, a natureza humana não é mutável nem com o
passar do tempo, nem com a história e nem com o convívio em sociedade, isto
é, a natureza humana é o que é desde sempre, ou melhor, desde que somos
humanos.
Para Hobbes a condição natural do homem é de igualdade, a ponto de
afirmar que as diferenças entre um indivíduo e outro não permitem que um

6

Ao longo do texto nos referiremos a esta obra também como Segundo Discurso.
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triunfe totalmente sobre o outro.7 Por outro lado, o autor defende que o fato de
os homens serem bem mais iguais que desiguais (Hobbes, 2008, p. 94) os
torna também muito similares nos seus interesses e desejos, gerando
desentendimentos8, o que necessariamente os obriga a expor suas paixões.9
Ou seja, as paixões são o verdadeiro motor que leva os homens a moverem-se
em relação às suas necessidades e seus interesses, logo, colocando-os em
choque uns com os outros, isto é, em estado de guerra – “todos contra todos”
(Hobbes, 2008, p.96). Em vista das paixões às quais o homem encontra-se
atrelado, escravizado, em Hobbes, a condição natural do homem é uma
‘condição miserável’10.
Tendo presente a condição na qual o homem encontra-se no seu estado
natural, e que a natureza humana move-se centralmente pelo auto-interesse, o
que então pode possibilitar a paz e a manutenção da vida dos indivíduos? Ou
em outras palavras, o que pode assegurar ao homem o direito natural à
autopreservação, à vida? Para Hobbes, como o é também para Locke e
Rousseau, a preservação do direito natural11 só é possível através da
celebração de um contrato, de um pacto que estabeleça um comprometimento
entre as partes interessadas ou envolvidas, isto é, entre os indivíduos no
7

“A natureza criou os homens tão iguais nas faculdades do corpo e do espírito que se um
homem, às vezes, é visivelmente mais forte de corpo ou mais sagaz que outro, quando se
considera em conjunto, a diferença entre um homem e outro não é tão importante que possa
fazer um deles reclamar, tendo o fato por argumento, um benefício qualquer que o outro não
possa aspirar.” (Hobbes, 2008, p.94)

8

“De modo que na natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia.
Primeiro, a competição; segundo, a desconfiança; terceiro, a glória.” (Idem, p. 95)

9

“Refiro-me à similitude daquelas paixões que são as mesmas em todos os homens: desejo,
temor, esperança, etc.” (Ibidem, Introdução, pág.12)

10

Sobre este aspecto o comentário de Derathé é formidável. “É porque o estado de natureza é
um estado de anarquia feroz e de guerra geral que os homens consentem em alienar sem
reserva sua liberdade natural e aceitam submeter-se a um poder absoluto. Tudo lhes parece
preferível à guerra natural de todos contra todos: eles são incitados pelo instinto, isto é, pelo
medo da morte, assim como pela razão, a cessá-la por todos os meios.” (Derathé, 2009, p.
200)
11

Para Hobbes o direito fundamental de cada indivíduo é a preservação da vida; no caso de
Locke o direito fundamental é a propriedade – que engloba vida, liberdade e bens; e, no caso
de Rousseau, o direito fundamental é a preservação e a garantia da liberdade - permanecer tão
livre quanto antes.
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âmbito da coletividade.12 Para Hobbes, este pacto somente será possível se os
indivíduos abrirem mão da liberdade natural para estabelecer leis/normas que
sejam capazes de orientar a vida e os interesses de todos, guiados pela busca
da paz e pela preservação da vida de todos num estado civil.
Este pacto, no qual os indivíduos transferem ou cedem seu direito
natural ao soberano, mesmo embora o indivíduo possa retomar o direito cedido
ante a incapacidade do soberano em proteger-lhe a vida, é, logo, uma
necessidade premente do contratante/pactuante em vista de atender e
defender seus interesses com relação ao presente e ao seu futuro e, por
consequência, da sociedade da qual faz parte13. Mas sendo o homem
ambicioso e competidor por natureza, cabe perguntar: como é possível então
fazer com que o contrato/pacto tenha de fato validade? Levando em
consideração os aspectos que envolvem as paixões e as ambições humanas,
se não houver uma forma de fazer valer a palavra dada, o contrato não passa
de meras palavras, sem efetividade prática. Nasce daí a necessidade da figura
do soberano. O Estado é a instituição que pela força das leis, mesmo que seja
pela via da espada, freia as paixões e ambições humanas, e o soberano é o
mandante deste poder.14

12

Neste ponto é importante ter presente que, enquanto para Hobbes e Locke, o pacto é feito entre os
indivíduos, para Rousseau, o pacto é um compromisso entre os particulares (indivíduos) e o público
(uma coletividade que, neste momento ainda somente existe virtualmente, uma vez que do ponto de
vista jurídico, ele será o resultado do próprio pacto).
13

“Um homem, ao transferir ou renunciar a um direito, o faz levando em consideração o direito
que lhe foi reciprocamente transferido ou com esperança de ser beneficiado. É um ato
voluntário e todo o homem pratica um ato voluntário esperando alcançar algum benefício”.
(Hobbes, 2008, p.101)
14

Sobre este aspecto dois comentários ajudam a ilustrar em que condições se dá o contrato e
dentro destas condições qual é o papel do Estado em Hobbes. Sobre as condições do contrato,
segundo Cassirer, para Hobbes, “só existe uma forma de contrato, que é o contrato de
submissão, fonte de todas as formas de vida social. (...) Só a dinâmica da força soberana
procede à fusão do todo político, só ela o mantém coeso por sua autoridade sem limite. O
contrato social entendido como contrato de sujeição é, portanto, o primeiro passo que conduz
do status naturalis ao status civilis e continua sendo a conditio sine qua non da manutenção
deste estado civil.” (Cassirer, 1994, p. 342). Sobre a função do Estado, segundo Strauss, para
Hobbes, “o Estado tem a função, não de gerar ou promover a vida virtuosa, mas de
salvaguardar o direito natural de cada um. E o poder do Estado encontra o seu limite absoluto
nesse direito natural e em mais nenhum outro fato moral.” (Strauss, 2009, p. 157).
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Olhando para estes vários aspectos relacionados à condição do homem
natural, da instituição do contrato e do papel do Estado no âmbito da
concepção hobbesiana, pode-se considerar, conforme Douzinas, que “Hobbes
é o fundador da tradição moderna dos direitos individuais, o primeiro filósofo
que substitui o conceito de justiça pela ideia de direitos.” (Douzinas, 2009, p.
83). Ou seja, em Hobbes, o indivíduo, com base no único direito natural
inalienável, isto é, o direito de autopreservação15, assume a posição central na
relação com o universo que o circunda.

Com relação a Locke, como também o é com Hobbes, percebe-se em
Rousseau, uma identidade no que se refere ao princípio da liberdade e da
igualdade natural. Contudo, igualmente como ocorre com Hobbes, quando
versa sobre a condição do homem no estado natural, ou sobre a relação entre
o estado natural e o estado civil, esta identidade esvai-se. Isto se dá,
sobretudo, quando da abordagem do homem natural e sua relação com a
‘moralidade’, que possui em Locke e Rousseau valores incomparáveis. Em
Locke a obrigação, a responsabilidade, os deveres de uns para com os outros
já estão presentes no estado natural como decorrência da lei natural como lei
da razão, o mesmo não ocorre com Rousseau.16

Neste sentido, entre concordâncias e discordâncias com Hobbes e
Rousseau com relação à condição do homem no seu estado natural, conforme
bem destaca Derathé, na concepção de Locke “os homens que vivem no
15

Sobre este aspecto o comentário de Strauss nos parece esclarecedor, ao dizer que em
Hobbes, “a lei natural tem de ser deduzida do desejo de preservação de si, por outras palavras,
se o desejo de preservação de si é a única raiz de toda a justiça e de toda a moral, então o fato
moral fundamental não é um dever, mas um direito; todos os deveres derivam de um direito
fundamental e inalienável de preservação de si. Não há, pois, deveres absolutos ou
incondicionais; os deveres só são vinculativos na medida em que o seu cumprimento não
ponha em causa a nossa preservação. Só o direito de preservação de si é incondicional ou
absoluto.” (Strauss, 2009, p.156)
16

Conforme comentário de Strauss sobre Locke, “a lei natural impõe deveres perfeitos ao
homem enquanto homem, quer ele viva no estado de natureza, quer ele viva no estado civil. A
lei natural é uma regra eterna para todos os homens, pois é evidente e inteligível para todas as
criaturas racionais. É idêntica à lei da razão. A lei natural pode ser conhecida pela luz da
natureza; isto é, sem o auxílio da revelação positiva.” (Strauss, 2009, p.174)
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estado de natureza estão submetidos às obrigações da lei natural, a qual faz
da condição primitiva do homem um estado de paz e de assistência mútua”
(Derathé, 2009, p. 200). O que rege este estado de igualdade natural para
Locke é a reciprocidade17 entre os indivíduos em vista da paz e do bem
comum, e isto ocorre sobre plena consciência de cada um. Sobre este aspecto
diz Locke:

O estado de natureza é regido por um direito natural que
se impõe a todos, e com respeito à razão, que é este
direito, toda a humanidade aprende que, somos todos
iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em
sua vida, sua saúde, sua liberdade ou seus bens. (Locke,
2001, p. 84)18

Seguindo nesta mesma linha, Locke distancia-se totalmente de Hobbes,
quando faz um comparativo ao que entende como estado de natureza e estado
de guerra. Sobre esta diferenciação, assim Locke se manifesta:
Há uma clara diferença entre o estado de natureza e o
estado

de

guerra,

que

embora

alguns

homens

confundam, são tão distintos um do outro quanto um
estado de paz, boa-vontade, assistência mútua e
preservação, de um estado de inimizade, maldade,
violência e destruição mútua. Homens vivendo juntos
segundo a razão, sem um superior comum na terra com
autoridade para julgar entre eles, eis efetivamente o
estado de natureza. Mas a força, ou uma intenção
declarada de força, sobre a pessoa do outro, onde não há
17

18

Conf. Locke, 2001, p.83

Sobre este trecho, chamamos atenção ao fato de que, o que na tradução desta edição aparece como
“direito”, no texto original do Segundo Tratado de Locke aparece como “law”. Importante ter presente
esta diferenciação para evitar confusões entre o que Hobbes entendeu por direito natural e o que Locke
expôs como lei natural. Embora emitida esta observação, optamos em manter o texto atual, uma vez
que não conseguimos acessar a bibliografia original do autor, a partir de uma edição impressa na língua
inglesa.
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superior comum na terra para chamar por socorro, é
estado de guerra. (Locke, 2001, p.92)

Por outro lado, assim como é em Hobbes, também para Locke o desejo
é a principal força que move a natureza humana. Nesta busca pela realização
dos desejos individuais, mesmo que a natureza humana parta de princípios
racionais que coloquem o indivíduo em perspectiva de colaboração com os
outros, sendo o homem no estado de natureza o único juiz de suas ações, é
natural que se chegue a uma situação de tensão e conflito, em vista da
realização dos seus desejos e interesses. Parafraseando Locke, “a natureza
(...) depositou no homem um desejo de felicidade e uma aversão à miséria;
estes, na verdade, são princípios práticos inatos.”19 Neste sentido, conforme
bem destaca Douzinas, “o direito de buscar a felicidade é o único direito inato,
ele vem primeiro e funda a lei da natureza. A felicidade depende da vida e o
desejo de autopreservação ganha precedência sobre a busca da felicidade
quando os dois entram em conflito.” (Douzinas, 2009, p.95) Diante dos riscos
aos quais cada indivíduo fica exposto com relação à autopreservação e à
busca da felicidade, num estado onde cada um é juiz de si próprio, estando
portanto também sob julgamento de outrem, há que se instituir um poder que
seja comum, o que só é possível no âmbito da sociedade civil, através da
efetivação de um contrato de associação entre as partes interessadas e do
estabelecimento de um governo que o faça valer.

Em Locke, diferentemente do que em Hobbes, a instituição do Estado e
do governo possui um papel com maior limitação, que é o de assegurar o gozo
dos direitos individuais, como a preservação da vida, da liberdade e a garantia
dos bens, isto é, a garantia da “propriedade”20. Sobre este aspecto conforme
19

Locke, In Ensaio acerca do entendimento humano (trad. de Anoar Aiex), São Paulo: Nova
cultural, 1997. APUD, Douzinas, In O fim dos direitos humanos, pag.95.
20

Conf. Locke, 2001, p. 132. Nas palavras de Cassirer, em Locke, “o contrato social, que é
concluído pelos indivíduos entre eles, não constitui, de maneira nenhuma, o fundamento único
do conjunto de relações jurídicas existente entre os homens. Todos os vínculos contratuais
são, pelo contrário, precedidos de vínculos originários que não podem ser criados nem ser
suspensos por um contrato. O homem possui direitos naturais que existem antes da
constituição de vínculos sociais ou civis, e, em face desses direitos, a função própria e o
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bem destaca Strauss, “segundo Locke as melhores salvaguardas institucionais
dos direitos dos indivíduos são fornecidos por uma constituição que (...)
subordine de forma escrupulosa o poder executivo à lei, e em última análise a
uma assembleia legislativa bem definida.” (Strauss, 2009, p.200) Por outro
lado, conforme destaca Douzinas, em Locke acaba por confirmar-se que “o fim
da lei não é mais anunciar a justiça como uma relação objetiva entre as
pessoas (...). Seu objetivo é servir ao indivíduo e promover a sua felicidade; em
outras palavras, seu desejo expressado através de seu livre-arbítrio.”
(Douzinas, 2009, p. 98)

Para finalizar este bloco que perpassa brevemente alguns aspectos da
escola jusnaturalista moderna, em especial Hobbes e Locke, e ver quais são os
aspectos de ligação e os limites de conexão desta escola com o pensamento
rousseauísta, no ponto que segue adiantamos algumas questões que podem
indicar um direcionamento para a construção de uma teoria dos direitos
humanos a partir do pensamento rousseauísta, que serão tratadas de forma
aprofundada no capítulo II deste trabalho.

1.1 Direito natural e direitos humanos
Comparando os vários aspectos acerca da tradição jusnaturalista
moderna acima tratados, que vão desde a condição natural do homem até as
cláusulas do estabelecimento do contrato e sua vigência de fato, é perceptível
que apesar de Rousseau herdar da tradição jusnaturalista moderna, em
especial de Hobbes e Locke, elementos políticos importantes tais como a
condição de igualdade e liberdade, ou acerca da necessidade da instituição do
Estado como mecanismo institucional capaz de defender e garantir direitos, há
um distanciamento entre o autor genebrino e estes dois autores com relação a
questões específicas, tais como a condição do indivíduo no estado natural e
suas possibilidades contingenciais, o estabelecimento das leis e normas

objetivo essencial do Estado consistem em dar-lhes um estatuto na ordem política, concederlhes sua proteção e sua caução. (Cassirer, 1994, p. 334)
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(garantidores

de

direitos)

e,

sobretudo,

em

relação

à

ideia

de

comunidade/coletividade e seu poder de decisão e do exercício da soberania.

Neste sentido, a nosso ver, é mais nos aspectos que o distanciam do
que nos que o aproximam de Hobbes e Locke, e da própria escola
jusnaturalista moderna, que Rousseau vai estabelecer princípios e valores para
o que venha a caracterizar uma concepção de direitos humanos a partir do seu
pensamento político. O princípio básico do jusnaturalismo moderno afirma que
os homens nascem livres e iguais, o qual é base principiológica fundamental a
diferentes posições sobre os direitos humanos na modernidade e na
contemporaneidade. Tal princípio aparece em Rousseau como valor que tem
bases

naturais

(enquanto

condição),

mas

também

e,

fortemente,

contingenciais. Logo, a liberdade e a igualdade, pelo menos enquanto direitos,
não podem ser vistos como algo totalmente dado, uma vez que precisam de
constante confirmação, ante as contingências e necessidades humanas que
vão se revelando na vida em sociedade. É na vida em sociedade que os
sentimentos e a inteligibilidade que envolvem o homem natural adquirem
moralidade21.

Enfim, nossa interpretação da obra política de Rousseau tende a um não
contentamento com a visão naturalista moderna de direito natural e de lei
natural como base de sustentação única para a consecução de uma teoria dos
direitos humanos a partir do pensamento de Rousseau. As bases de
sustentação a uma concepção de direitos humanos que possa ser validada no
seio da sociedade, embora ancoradas na condição de liberdade e igualdade do
homem natural, são resultados de conquista na base do compromisso livre de
cada indivíduo consigo mesmo e com os outros22.

21

Sobre este aspecto das contingências humanas e dos sentimentos naturais, o Capítulo II
versará de forma detalhada.
22

Estes aspectos serão tratados de forma detalhada no Capítulo III do presente trabalho.
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Estabelecidos alguns aspectos e questões que, a nosso ver, possibilitam
avançar na construção de uma concepção de direitos humanos a partir da obra
de Rousseau e sua relação com a herança da tradição jusnaturalista moderna,
passamos a tratar na sequência de outro tema muito caro ao pensamento
rousseauísta, e que entendemos como tema base para qualquer pretensão de
fundamentação de uma teoria moderna ou contemporânea dos direitos
humanos, isto é, o tema da desigualdade e como ele se manifesta na
sociedade enquanto negação da liberdade.

2. Rousseau, o contexto de desigualdade político-social de
seu tempo e a possibilidade de universalização dos
direitos humanos
Para tratar deste ponto no qual o foco central de interesse é, por um
lado, dar visibilidade ao tema da desigualdade e a força que o mesmo exerce
no âmbito da construção da obra política de Rousseau e, por outro, mostrar
que a superação da desigualdade moral estabelecida entre os homens é fator
preponderante para a possibilidade da garantia dos direitos humanos, nossa
abordagem dar-se-á a partir de dois momentos. Primeiramente, trabalharemos
uma visão mais geral de como Rousseau observa a sociedade de seu tempo e
como o tema da desigualdade aí se manifesta e se estabelece. Posteriormente,
trataremos de forma bem específica como Rousseau observa as desigualdades
políticas e sociais em que vive sua querida República de Genebra e como elas
atentam aos direitos à igualdade e à liberdade. Esperamos que com tais
elementos, possamos mostrar que há um desencontro entre os princípios
políticos defendidos por Rousseau e as instituições tais como elas se
encontram em seu tempo, e que a possibilidade de universalizar direitos só é
possível através da revisão destas institucionalidades, baseando-se nos novos
desafios aos quais as sociedades estão sujeitas em seu tempo histórico.

2.1 As sociedades iluministas e mercantis - o contexto geral
e as desigualdades daí decorrentes
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Como

tentativa

de

sintetizar

o

cerne

da

caracterização

e

contextualização das sociedades da época do iluminismo, tomamos como
ponto de partida o conceito de Iluminismo como um movimento cultural e social
assentado nas ideias de uma ciência do homem e do pleno exercício do poder
autônomo da razão para reformar/transformar a sociedade23. É sobre estas
bases que o pensamento iluminista acreditou que seria possível atingir de
forma progressiva o desenvolvimento da sociedade e da realização da
natureza racional do homem. Para os defensores do Iluminismo no século
XVIII, é graças a estas ideias e aos progressos materiais produzidos pela
ciência e pelas artes que a humanidade caminha de forma segura para sua
plena realização e felicidade. Para Rousseau, esta compreensão predominante
na cultura e na sociedade de seu tempo, interpretadas pelo Iluminismo como
progresso, mostram claramente o artificialismo da vida social e da civilização.

Dentro deste contexto, o grande mal dos tempos modernos para
Rousseau era a concepção burguesa de civilização, sempre pronta a criar
hábitos de luxo e a realizar desejos artificiais. A crítica de Rousseau a esta
concepção de vida e valores sociais, já aparece na obra Discurso sobre as
ciências e as artes (1750), que o genebrino elaborou por conta do concurso
promovido pela Academia de Dijon, acerca da seguinte questão: Se o
restabelecimento das ciências e das artes contribuiu para aperfeiçoar os
costumes? Embora a obra prime mais pela eficiência retórica em vista do
propósito do concurso promovido pela Academia de Dijon do que propriamente
por uma crítica organizada aos valores iluministas, é possível perceber o tom
crítico de Rousseau a tais valores. Já no segundo parágrafo do prefácio, na
23

Nesta mesma direção, o comentário de Cassirer acerca da definição do Iluminismo parece
ser esclarecedor ao afirmar que “não existe um século que tenha sido tão profundamente
penetrado e empolgado pela ideia do progresso intelectual quanto o Século da Luzes (XVIII).
(...) Todas as energias do espírito permanecem ligadas a um centro motor comum. A
diversidade, a variedade das formas é tão só o desenvolvimento e o desdobramento de uma
força criadora única, de natureza homogênea. Quando o século XVIII quer designar essa força,
sintetizar numa palavra a sua natureza, recorre ao nome de razão. A razão é o ponto de
encontro e o centro de expansão do século, a expressão de todos os seus desejos, de todos os
seus esforços, de seu querer e de suas realizações.” (Cassirer, 1994, p.22)
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afirmação de que “não é em absoluto à ciência que maltrato, disse a mim
mesmo, é a virtude que defendo perante homens virtuosos” (Rousseau, 1973,
p. 341), Rousseau já mostra que o caminho defendido por ele para a
reconstrução dos valores e da sociedade é o caminho de retomada das
virtudes políticas e morais esquecidas no contexto das sociedades modernas,
conforme demonstra na seguinte passagem:

A necessidade levantou os tronos; as ciências e as artes
os fortaleceram. Potências da terra, amai os talentos e
protegei aqueles que os cultivam. Povos policiados,
cultivai-os; escravos felizes, vós lhes deveis este gosto
delicado e fino com que vos excitais, essa doçura de
caráter e urbanidade de costumes, que tornam tão afável
o comércio entre vós, em uma palavra: a aparência de
todas as virtudes, sem que se possua nenhuma delas.
(Rousseau, 1973, p. 342)24

O tom crítico, por vezes direto, mas na maioria delas irônico e encoberto
pela retórica, continua quando Rousseau se refere aos valores da sua época
como deterministas e convencionais, o que acaba por tolher a liberdade de
cada indivíduo. Para ele:
Atualmente, quando buscas mais sutis e um gosto mais
fino reduziram a princípios a arte de agradar, reina entre
nossos costumes uma uniformidade desprezível e
enganosa, e parece que todos os espíritos se fundiram
num mesmo molde: incessantemente a polidez impõe, o
decoro ordena; incessantemente seguem-se os usos e
nunca o próprio gênio. (Rousseau, 1973, p. 344)
24

Conforme observação de Lourival Gomes Machado, na nota 18, pág. 343, é importante ter
presente que já nesta obra, “Rousseau apresentava o fundamento material da vida social.
Desde seus primórdios, contudo, a noção é completada e enriquecida pelo corolário segundo o
qual a base material sempre se projeta, conscientemente, nos indivíduos – tais projeções, as
‘necessidades’, desempenharão papel importantíssimo no desenvolvimento do segundo
discurso”. A nosso ver, este aspecto é base fundamental para a consecução dos direitos
humanos.
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E segue a condenação das ciências e das artes confirmando uma vez
mais sua posição moral:
Se nossas ciências são inúteis no objeto que se
propõem, são ainda mais perigosas pelos efeitos que
produzem. Nascidas na ociosidade, por seu turno a
nutrem, e a irreparável perda de tempo é o primeiro
prejuízo que determinam forçosamente na sociedade. Na
política, como na moral, é um grande mal não se fazer de
algum modo o bem e todo cidadão inútil pode ser
considerado um homem pernicioso. (Rousseau, 1973, p.
351)

Mas é talvez quando trata do tema do luxo, em diferentes passagens da
obra e também numa clara referência crítica à teoria defendida por Voltaire25,
que Rousseau expressa de forma mais contundente sua crítica aos valores da
sociedade de seu tempo e às consequências que deles derivam. Ao falar dos
males da sociedade, dirá:
Outros males, piores ainda, acompanham as letras e as
artes. Tal é o luxo, como elas nascido da ociosidade e da
vaidade dos homens. O luxo, raramente, apresenta-se
sem as ciências e as artes, e estas jamais andam sem
ele (...). Que seja o luxo um indício certo de riquezas; que
sirva até, caso se queira, para multiplicá-las; que se
deveria concluir deste paradoxo tão digno de ter nascido
em nossos dias? E que se tornará a virtude, desde que
seja preciso enriquecer a qualquer custo? Os antigos
políticos falavam constantemente de costumes e de
virtudes, os nossos só falam de comércio e de dinheiro.
(Rousseau, 1973, p. 352)

25

Trata-se do poema O Mundano, escrito em Cirey, em 1736, onde justificava o luxo pelos
benefícios materiais que traz ao país. (Conf. Nota 62, In Rousseau, 1973, p. 352)
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E segue:
Que nossos políticos se dignem, pois, a suspender seus
cálculos para refletir sobre exemplos e que aprendam, de
uma vez por todas, que com dinheiro se tem tudo, salvo
costumes e cidadãos. De que precisamente se trata, pois
nessa questão do luxo? Trata-se de saber o que é mais
importante para os impérios – serem brilhantes e
momentâneos, ou virtuosos e duráveis. (Rousseau, 1973,
p. 352)

Se na obra Discurso sobre as ciências e as artes o genebrino levanta
uma série de críticas com relação aos valores da sociedade de seu tempo, é no
Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens que
ele tratará apropriadamente do tema da desigualdade. Isto é, se no Discurso
sobre as ciências e as artes o tema da desigualdade é tratado entre os homens
no âmbito da supervalorização dos talentos em detrimento das virtudes26, no
Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens ele
ganhará uma tônica que endossa as críticas já feitas à sociedade no primeiro
discurso, e vai muito além explicitando as origens e as consequências de tais
desigualdades ao indivíduo e à sociedade em geral.

Logo após o primeiro enunciado na introdução ao Discurso sobre a
origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, onde diz que “é do
homem que devo falar” (Rousseau, 2005, p. 159), Rousseau adentra no tema
da desigualdade, dando profundidade ao tom acusatório contra as instituições
sociais vigentes, onde aponta a riqueza como um privilégio e o domínio político
de uns sobre muitos como um traço convencional contrário à natureza humana.
Sobre estes aspectos assim manifesta-se:
Concebo, na espécie humana, duas espécies de
desigualdade: uma a que chamo natural ou física, por ser

26

Cf. nota de Paul Arbousse-Bastide. (In Rousseau, 1973, p. 356)
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estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença
das idades, da saúde, das forças do corpo e das
qualidades do espírito e da alma; a outra, a que se pode
chamar desigualdade moral ou política, por depender de
uma espécie de convenção e ser estabelecida, ou pelo
menos autorizada, pelo consentimento dos homens. Esta
consiste nos diferentes privilégios que alguns usufruem
em prejuízo dos outros, como serem mais ricos, mais
reverenciados e mais poderosos do que eles, ou mesmo
em se fazerem obedecer por eles. (Rousseau, 2005, p.
159)

Após os enunciados sobre o homem e sobre como concebe a questão
da desigualdade entre os homens, durante a primeira parte do Discurso sobre
a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, Rousseau irá
desenvolver uma teoria antropológica hipotética sobre a natureza humana, seu
surgimento e desenvolvimento numa perspectiva histórico-evolutiva, aspectos
estes que por ora não nos ateremos27. A retomada propriamente do enunciado
sobre a origem das desigualdades entre os homens virá no primeiro parágrafo
da segunda parte da obra, numa dose nada palatável aos defensores da
propriedade. É na propriedade que Rousseau centra sua crítica como
fundamento ao estabelecimento das desigualdades e dos grandes males da
sociedade moderna. Assim dirá:
O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a
dizer isto é meu, e encontrou pessoas simples o
suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador
da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios,
quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero
humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo
o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes: Evitai
ouvir este impostor. Estareis perdidos se esquecerdes

27

Este aspecto será tratado de forma detida no Capítulo II deste trabalho.
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que os frutos são de todos e que a terra não é de
ninguém. (Rousseau, 2005, p. 203)

Neste trecho parece estar muito claro para Rousseau que junto ao
nascimento/estabelecimento da propriedade torna-se inevitável o conflito de
interesses, a rivalidade pela posse, a divisão do trabalho e por consequência a
submissão de uns pelos outros, aspectos estes diretamente ligados ao
forjamento da desigualdade entre os homens. Isto significa dizer, como bem
destaca Coutinho, que a propriedade, “quebrando a independência do homem
natural e ampliando a dependência recíproca entre os indivíduos socializados,
(...) criou conflitos e rivalidades entre os seres humanos, tornando o egoísmo
desenfreado a motivação básica da ação humana e da vida social.” (Coutinho,
2011, p. 24) Seguindo esta linha de raciocínio, segundo este mesmo autor, “o
que Rousseau critica não é tanto o fato de que os homens dependam uns dos
outros para satisfazer seus carecimentos, mas sim o modo peculiar como se dá
esta dependência (...) o que, segundo ele, leva à perda da autonomia e, por
conseguinte, da independência e da liberdade dos indivíduos”. (Coutinho, 2011,
p. 25)

O advento da propriedade e as consequências dela decorrentes,
pautadas pelo uso da força, estabeleceram exigências de regulação e
garantias que até então não eram necessárias. Foi preciso então buscar um
acordo para proteger os interesses dos indivíduos e garantir o livre usufruto da
liberdade e da propriedade. O problema é que quando alguém se beneficia
apropriando-se de algo, fica difícil imaginar que o acordo daí resultante não
seja para legitimar tal apropriação. Sobre este aspecto, assim dirá Rousseau:
Todos

correram

ao

encontro

de

seus

grilhões,

acreditando garantir sua liberdade (...). Tal foi ou deve ter
sido a origem da sociedade e das leis, que deram novos
entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruíram
irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para
sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram
de uma usurpação sagaz um direito irrevogável e, para
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vantagem de alguns ambiciosos, passaram doravante a
submeter todo o gênero humano ao trabalho, à servidão
e à miséria. (Rousseau, 2005, p. 221-222)

O que vemos neste trecho é que o contrato/acordo proposto nada mais é
do que a legalização da desigualdade e da propriedade, assegurando a uns em
detrimento de muitos, benefícios e privilégios no âmbito do campo econômico e
social. Contudo, como em Rousseau não há uma separação entre o social e o
político, é verdade que tal acordo terá também consequências nefastas no
terreno

político,

gerando

inevitavelmente

situações

de

opressão

e

arbitrariedades. Logo, “com base numa sociedade injusta e num contrato
mistificador, diz-nos Rousseau, a ordem política não pode permanecer
legítima”. (Coutinho, 2011, p. 29) Sobre este aspecto Rousseau conclui:
Se seguirmos o processo da desigualdade nessas
diferentes

revoluções,

verificaremos

que

o

estabelecimento da lei e do direito de propriedade foi seu
primeiro termo; a instituição da magistratura, o segundo;
e que o terceiro e último foi a mudança do poder legítimo
para poder arbitrário. (Rousseau, 2005, p. 235)

Após as muitas considerações envolvendo a concepção de propriedade,
como posteriormente ao Discurso sobre a origem e o fundamento da
desigualdade entre os homens Rousseau virá a admitir a importância do direito
à propriedade como um direito fundamental, conforme defende no próprio
Contrato Social28 (e no verbete Economia Política – publicado na Enciclopédia
28

Na própria definição dos fins que estabelecem o contrato, Rousseau trata da “proteção do
indivíduo e de seus bens”. Na sua concepção, a legitimidade da propriedade como um direito,
exige alguns critérios: “Em geral, para autorizar o direito de primeiro ocupante sobre um terreno
qualquer, são necessárias as seguintes condições: primeiro, que este terreno ainda não esteja
habitado por ninguém; segundo, que dele só se ocupe a porção de que se tem necessidade
para subsistir; terceiro, que dele se tome posse, não por uma cerimônia vã, mas pelo trabalho e
o cultivo, únicos sinais de propriedade que, na ausência de títulos jurídicos, devem ser
respeitados pelos outros”. E Segue, (...) “Como pode um homem ou um povo apossar-se de
um território imenso e privar dele todo o gênero humano, a não ser por uma usurpação punível,
pois que tira ao resto dos homens o abrigo e os alimentos que a natureza lhes deu em
comum?”. Por fim, (...) “De qualquer forma que se faça essa aquisição o direito de cada
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de D’Alembert e Diderot), é importante salvaguardar o que é sobressaliente na
sua compreensão, os propósitos aos quais a propriedade deve servir. Neste
sentido, a propriedade deve ser vista em Rousseau na perspectiva de um
direito que estabelece as condições básicas de sobrevivência dos indivíduos e
da sua prole ou comunidade, e não da ideia de um direito de propriedade que
dá a alguém o poder de submeter, de subordinar, de oprimir socialmente ao
outro, o que seria um atentado à liberdade inviolável de cada indivíduo,
gerando assim a desigualdade entre os homens.29

Dadas estas questões que refletem o olhar crítico de Rousseau à
realidade das sociedades modernas em geral e suas instituições, sendo elas
próprias o reflexo da desigualdade estabelecida entre os homens, parece-nos
importante verificar como se dá o estabelecimento desta desigualdade no
âmbito político e social na sociedade civil, e para tal passamos a verificar na
sequência como Rousseau observou tal acontecimento no seio da República
de Genebra.

2.2 A sociedade genebrina – o contexto da desigualdade
política e social
Embora o conjunto da obra política de Rousseau não se atenha a fazer
uma crítica à sua cidade natal, a República de Genebra, em uma de suas obras
mais tardias, isto é, as Cartas escritas da montanha (1763-1764), o autor fará
as mais duras críticas ao sistema político e social que ora vive sua outrora
particular sobre seus próprios bens está sempre subordinado ao direito da comunidade sobre
todos sem o que não teria solidez o vínculo social, nem a força real o exercício da soberania.”
(Rousseau, 2006, p. 28 -29)
29

Sobre este aspecto Rousseau é muito claro ao dizer: “Já expliquei o que é a liberdade civil:
quanto à igualdade não se deve entender por essa palavra que sejam absolutamente os
mesmos os graus de poder e de riqueza, mas, quanto ao poder, que esteja distanciado de
qualquer violência e nunca se exerça em virtude do posto e das leis e, quanto à riqueza, que
nenhum cidadão seja suficientemente opulento para poder comprar um outro e não haja
nenhum tão pobre que se veja constrangido a vender-se; o que supõe, nos grandes,
moderação de bens e de crédito e, nos pequenos, moderação da avareza e da cupidez.”
(Rousseau, 2006 p. 72-73)

45

adorada pátria30. A obra foi escrita por ocasião e em resposta ao repúdio e
execração sofrida pelo Contrato Social (1762) e o Emílio (1762), tanto pelo
Parlamento francês quanto pelos pastores genebrinos, explicitada em 19 de
junho de 1762 pelo Procurador Geral da República de Genebra, Jean-Robert
Tronchin, como manifestação do Pequeno Conselho31, e mais tarde, em 29 de
setembro do mesmo ano, através da publicação do texto Cartas escritas do
campo. As Cartas escritas na montanha são compostas por nove cartas, onde
Rousseau não só refuta as críticas que são feitas ao Contrato Social e ao
Emílio, mas também aproveita a oportunidade para expressar um balanço e
avaliar de forma mais madura, a partir de sua obra política, o funcionamento
das instituições políticas vigentes em Genebra.

Na dedicatória do Discurso sobre a origem e o fundamento da
desigualdade entre os homens (1755), Rousseau refere-se à Republica de
Genebra exaltando a grandiosidade de suas qualidades que vão desde sua
simples localização geográfica e condição climática, às qualidades virtuosas de
seus cidadãos. Mas é quando versa sobre a situação política e civil de sua
República, bem como de suas instituições, que sua manifestação é ainda mais
fervorosa ao afirmar que
quanto mais reflito sobre vossa situação política e civil,
menos consigo imaginar que a natureza das coisas
humanas possa comportar outra melhor. Em todos os
30

Na Dedicatória ao Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens (1755), certamente por não ter ainda se debruçado à uma leitura mais profunda da
realidade e das instituições ligadas à República de Genebra e por ainda não ter uma posição
mais madura de sua obra política, Rousseau havia tecido os mais fervorosos elogios à sua
pátria.
31

Conforme escreve Maria Constança Peres Pissarra: “Este Conselho era formado por 25
membros escolhidos entre os participantes do Conselho dos Duzentos - que exercia apenas
papel consultivo – que por sua vez eram designados pelo Pequeno Conselho. Portanto, estes
Conselhos nomeavam-se mutuamente. Essa divisão em dois grupos no Conselho Geral não
era uma divisão de direito; de um lado, estava o patriciado genebrino – os cidadãos – e de
outro, o restante da burguesia, que tinha o direito de representação. Com o tempo, os primeiros
passaram a ser chamados de ‘Negativos’ em decorrência do direito negativo que eles
pretendiam arrogar, enquanto os outros ficaram conhecidos como ‘Representantes’.”
(Rousseau, 2006b, p. 33).
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demais governos, quando se trata de assegurar o maior
bem do Estado, todas as coisas se limitam sempre a
projetos

de

possibilidades

ideias

ou,

(...).

Vossa

pelo

menos,

soberania

a

simples

adquirida

ou

conquistada à ponta de espada e conservada, durante
dois séculos, graças a vosso valor e sabedoria, é enfim
plena

e

universalmente

reconhecida

(...).

Vossa

constituição é excelente, ditada pela mais sublime razão
(...). Vosso Estado é tranquilo, não tendes nem guerras,
nem conquistadores a temer, não conheceis outros
senhores

senão

as

sábias

leis

que

fizestes,

administradas por magistrados íntegros que são de vossa
escolha. (Rousseau, 2005, p. 141)

A exaltação de Rousseau à sua terra natal avança ainda ao manifestarse especificamente sobre o quilate dos magistrados que compõem o Conselho
que elabora as leis na República, e o faz inquirindo a todos nos seguintes
termos:
Alguém dentre vós conhecerá no universo corpo mais
íntegro, mais esclarecido, mais respeitável do que o de
vossos magistrados? Todos os seus membros não vos
dão o exemplo de moderação, de simplicidade de
costumes, de respeito pelas leis e de reconciliação a
mais sincera? Rendei, pois, sem reservas, a chefes tão
sábios, esta confiança salutar que a razão deve à virtude
(...). Nenhum de vós será pouco esclarecido a ponto de
ignorar que, onde cessa o vigor das leis e a autoridade de
seus defensores, não pode existir segurança ou liberdade
para ninguém. (Rousseau, 2005, p. 142)

Sobre o caráter extremamente positivo manifesto pelo pensador
genebrino acerca de Genebra, seja de seus cidadãos em geral, de sua
constituição e leis, de seu Estado e governo, de sua soberania plena e por fim
de seus magistrados, pode-se considerar que houve um deslumbre de
Rousseau, conforme bem manifesta Derathé ao dizer que “em 1754, pleno de
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júbilo por ser acolhido em sua cidade natal, para tomar senão seu lugar, ao
menos seu título cidadão, Rousseau abandona-se ao entusiasmo patriótico”.
(Derathé, 2009, p. 34) Ou seja, foi esta situação pura e simplesmente, aliada
talvez a uma total falta de compromisso político ou acuidade reflexiva sobre a
realidade de fato de sua terra e de suas constituições e leis, que fez com que o
pensador genebrino viesse a dar vistas a um ideal democrático inexistente na
República de Genebra. Neste sentido, conforme manifesta Derathé, “em 1764,
as desilusões amargas de seu retorno à Suíça e o estudo aprofundado da
constituição genebrina ter-lhe-ão aberto os olhos”. (Derathé, 2009, p. 34)32

Apesar do objetivo central das Cartas escritas da montanha ser um claro
manifesto de repúdio feito por Rousseau mediante as condenações sofridas
por suas obras fundamentais (O Contrato Social e Emílio), pelo alto escalão da
República de Genebra, elas também são uma bela oportunidade para que
Rousseau retrate-se, nos dizeres de Derathé, de sua “boa fé” e “entusiasmo”,
em relação à sua terra natal, conforme manifestos em 1755 na dedicatória do
Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens.
No intuito de alcançar o objetivo ora posto, que é mostrar o contexto desigual
do poder político e da realidade social genebrina, mostrando como este
contexto se edifica, e ao mesmo tempo, manifestar aspectos chave da
concepção política e social que perpassam a obra de Rousseau e como tais
aspectos podem dialogar com uma perspectiva de direitos humanos, nos
atemos às Cartas VII e VIII.

Já no primeiro parágrafo da Carta VII, Rousseau dirige-se ao Pequeno
Conselho (conselho dos vinte e cinco) em sua defesa, mas também em defesa
32

Sobre este ponto da relação de Rousseau com a República de Genebra, conforme texto “Rousseau e
Genebra”, do Prof. Christopher Bertram - Departamento de Filosofia da University Bristol -, além da
escola de pensamento à qual Derathé está ligado, há pelo menos mais duas visões sobre este relação.
De acordo com uma delas Rousseau conhecia perfeitamente a natureza oligárquica da constituição de
genebra, à qual desaprovava, endossando assim a política do partido popular. Outra visão aponta ainda
para o fato de que as instituições genebrinas foram de fato influentes na formação das concepções de
Rousseau. Para o objetivo posto ao nosso trabalho nos atemos a trabalhar com a perspectiva da escola à
qual Derathé está situado, sugerindo-se o texto ora citado, como possível leitura para aprofundamento
da relação Rousseau e Genebra, numa perspectiva mais específica.
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dos cidadãos de Genebra, dizendo que “em qualquer lugar em que a inocência
não estiver em segurança nada pode estar seguro; em qualquer lugar que as
leis são violadas impunemente, não há mais liberdade”. (Rousseau, 2006b, p.
331) Vejamos que nesta observação é possível depreender que Rousseau toca
em um ponto importante da sua concepção política que se põe em diálogo com
uma concepção legítima de direitos, a saber, o fato de que a lei deve proteger a
todos de igual maneira para que a liberdade seja de fato assegurada e
garantida. Neste sentido, a desigualdade, como resultado do uso indevido da
lei, que deveria ser igual para todos, manifesta-se como uma afronta ao direito
de igualdade e como limitação do direito de liberdade.

Na sequência desta mesma carta, Rousseau vai tratar da fragilidade da
democracia representativa que vige na República de Genebra. Dirá que o
direito de representação33 dos Cidadãos e Burgueses34, que já carrega uma
diferenciação de status, estava em sua essência totalmente amarrado e
dependente à vontade dos Magistrados (Conselho dos vinte e cinco), que
poderia se arrogar ao direito de chamar ou não o Conselho Geral para tratar
sobre assuntos políticos e sociais de interesse comum. Sobre este aspecto dirá
o genebrino: “enfim, se sois senhores soberanos na assembleia, ao sair dali
não sois mais nada. Soberanos subordinados, por quatro horas por ano, sois
súditos pelo resto da vida e entregues sem reserva ao arbítrio de outrem.”
(Rousseau, 2006b, p. 333)
33

Conforme nota 43 da apresentação (elaborada pelos tradutores da presente edição
brasileira) à obra Cartas escritas da montanha, “o direito de representação era um direito dos
Cidadãos e dos Burgueses reconhecido pelos Éditos e que garantia a esses o direito de
apresentar, por escrito, propostas ou queixas, sempre endereçadas ao Primeiro Síndico ou ao
Procurador Geral, que por sua vez, tinha o direito de apresentar ao Pequeno Conselho o que
lhe era encaminhado.” (Rousseau, 2006b, p. 33)

34

Importante ter presente que no chamado Conselho Geral (com poder consultivo) havia uma
divisão entre dois grupos. Conforme na apresentação (elaborada pelos tradutores da presente
edição brasileira) à obra Cartas escritas da montanha: “De um lado estava o patriciado
genebrino – os cidadãos – e de outro, o restante da burguesia... Com o tempo, os primeiros
passaram a ser chamados de ‘Negativos’ em decorrência do direito negativo que eles
pretendiam se arrogar, enquanto os outros ficaram conhecidos como representantes...
Portanto, pode-se afirmar que, aos poucos, duas forças opostas se afirmaram em Genebra:
uma aristocracia financeira e detentora do poder, de um lado, e os Cidadãos, cada vez mais
cientes e ciosos de seus direitos, de outro”. (Rousseau, 2006b, p. 33)
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Nesta mesma via, segue Rousseau criticando a apropriação do poder
pela representatividade de poucos, deixando claro, portanto, que não há
diferença substantiva entre o governo da República de Genebra e outros tantos
governos - contrapondo de vez o que manifestara na dedicatória do Discurso
sobre a desigualdade -, afirmando o seguinte:
Aconteceu convosco, senhores, o que ocorre com todos
os governos semelhantes ao vosso. De início, o poder
legislativo e o poder executivo, que constituem a
soberania, não são distintos dela. O povo soberano quer
por si mesmo e por si mesmo faz o que quer. Logo, as
dificuldades desse concurso de todos para todas as
coisas força o povo soberano a encarregar alguns de
seus membros de executar suas vontades. (Rousseau,
2006b, p.334)

Para Rousseau, esta prática gera um corpo político que age porque tem
tarefas contínuas a cumprir e não necessariamente um compromisso político
com a construção da cidadania e, isto, gera vícios, deturpações, acomoda
interesses que não são comuns aos interesses da soberania popular, com o
que são os direitos de todos. Conforme segue:
Quanto mais ativo for o poder que age, mais ele
enfraquece o poder que quer. A vontade de ontem é
também considerada como se fosse a de hoje, ao passo
que o ato de ontem não dispensa o agir de hoje. Enfim, a
inação do poder que quer o submete ao poder que
executa; este, pouco a pouco, torna suas ações
independentes, e logo também suas vontades: ao invés
de agir pelo poder que quer, age sobre ele. Só resta
então ao Estado, um poder que age, que é o executivo. O
poder executivo não é senão a força, e onde apenas a
força reina o Estado está dissolvido. (Rousseau, 2006b,
p.334)
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Nestes dois trechos das Cartas escritas da montanha acima citados,
Rousseau retoma as ideias centrais do Contrato Social35 no que se refere ao
papel e às funções distintas que cabem aos poderes legislativo e executivo, e
sua relação com a soberania popular. É exclusivamente no poder legislativo,
que cabe ao povo, que reside a soberania e a obrigação ou direito de controlar
o poder executivo. Este último poder é indissociável do primeiro, e ao primeiro
está subordinado, e se assim não o for, há então a dissolução do Estado.

Como bem observa Derathé, “é à luz destes princípios gerais que
Rousseau estuda a constituição de Genebra” (Derathé, 2009, p. 40) e constata
que ela está longe dos princípios políticos e dos ideais de república e soberania
por ele defendidos. Todas as ordens, conselhos, corpos que constituem a
República de Genebra compartem entre si a “autoridade soberana” e nesta
divisão e ao mesmo tempo conjunção, encontra-se “o equilíbrio do governo”.
Esse quadro político, arquitetado e maquinado pelos magistrados da cidade ao
longo dos tempos, surte efeitos divergentes com os interesses comuns,
gerando, pois, “resistência pública”. E a razão disso, dirá Rousseau, é evidente,
pois:

Em todo o Estado a lei fala quando fala o soberano. Ora,
numa democracia na qual o povo é soberano, quando as
divisões internas suspendem todas as formas e fazem
com que se calem todas as autoridades, só permanece
aquela do próprio povo, e onde está a maioria, ali está a
lei e a autoridade. Se os cidadãos e burgueses reunidos
não são o soberano, os Conselhos, sem os cidadãos e
burgueses o são menos ainda, já que não formam senão
a menor parte enquanto quantidade. (...) Fora do
35

Sobre este aspecto assim pensa Rousseau: “O poder legislativo consiste em duas coisas
inseparáveis: fazer as leis e mantê-las; isto é, ter inspeção sobre o poder executivo. Não há
Estado no mundo onde o soberano não tenha essa inspeção. Sem isso, faltando entre esses
dois poderes qualquer ligação, qualquer subordinação, o último não dependeria do outro; a
execução não teria nenhuma relação necessária com as leis; a Lei seria apenas uma palavra, e
essa palavra não significaria nada”. (Rousseau, 2006b, p. 349).
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Conselho Geral, não há outro soberano a não ser a lei,
mas quando a própria lei é atacada por seus ministros,
cabe ao Legislador defendê-la. Eis o que faz com que,
em todos os lugares onde reina uma verdadeira
liberdade, nos empreendimentos notáveis, a vantagem
seja sempre do povo. (Rousseau, 2006b, p. 336)

Enfim, conforme o já exposto, há uma série de elementos - aqui por
opção metodológica colocados de forma comparativa entre a dedicatória feita
no Discurso sobre a desigualdade (1755) e as Cartas escritas da montanha
(1763-1764) - que possibilitam a explicitação da composição do tecido social e
suas divisões, bem como da configuração das relações políticas e de poder à
qual a República de Genebra encontra-se em meados do século XVIII. Tendo
presente estas constatações feitas por Rousseau com base na realidade
institucional genebrina, e os elementos que na sua obra política mostram a
origem do estabelecimento da desigualdade na sociedade, conforme tratamos
no primeiro momento, cremos poder daí aferir aspectos que colocam a
desigualdade em permanente confronto com a perspectiva da garantia dos
direitos humanos. É o que levantamos no ponto seguinte e que será objeto de
aprofundamento, sobretudo no capítulo III deste trabalho.

2.3 A desigualdade e os direitos humanos
Os direitos humanos não podem se justificar se não em vista do
reconhecimento e da afirmação da dignidade, da identidade e da autonomia
dos indivíduos vivendo em sociedade. Fora destes parâmetros, os direitos
humanos sequer teriam sentido de existência. Assim, eles são luta permanente
contra toda forma de opressão ou imposição, degradação e violação de tais
valores, sejam eles oriundos de poderes instituídos, de instituições, leis ou
normas, quando estes não estão orientados pelos princípios de liberdade e
igualdade. Logo, o enfrentamento de toda e qualquer forma de desigualdade
enquanto elemento violador da autodeterminação livre e igual dos indivíduos

52

/cidadãos na vida em sociedade é condição necessária à existência dos
direitos humanos.

Diante dos vários elementos tratados no âmbito do surgimento da
desigualdade entre os homens, conforme a leitura de contexto no qual se
insere a obra política de Rousseau e os princípios básicos que estão na origem
da fundamentação de uma teoria dos direitos humanos, parece-nos possível
depreender deste bloco duas questões interessantes ao intuito deste capítulo e
ao eixo central proposto pela pesquisa. A primeira questão é que Rousseau, ao
tratar da República de Genebra, mais do que defender-se das críticas e
acusações feitas pelos magistrados genebrinos às suas obras, denuncia a real
situação à qual chegou a cidade, que minimiza e nega os fundamentos básicos
de sua constituição ao atender interesses de grupos e não ao interesse
comum, gerando portanto uma situação de tratamento político e social desigual
com relação aos seus cidadãos. Aqui vemos que a denúncia feita por
Rousseau está a exigir o direito de igualdade e de liberdade negado aos
indivíduos/cidadãos de Genebra.

A segunda questão é que os princípios políticos defendidos e propostos
por Rousseau anseiam por uma associação civil legítima calcada numa
perspectiva universal ao exigir o direito de participação, seja na formulação e
definição das leis, seja no gozo dos direitos de igualdade e liberdade sob a
orientação e proteção destas leis comuns. Esta compreensão aponta também
para uma construção coletiva da liberdade individual, o que mostra que a
emancipação ou garantia de direitos não estão dadas, mas que devem ser
alcançadas em comum ação na vida em comunidade. Logo, aponta para uma
perspectiva histórica de direitos humanos, resultante da decisão dos
indivíduos/cidadãos em acordo com a vontade geral que é comum a todos.36

36

O aprofundamento deste enfoque será objeto do Capítulo III deste trabalho.
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II. A CONDIÇÃO NATURAL E A CAPACIDADE HUMANA DE
INTELIGIBILIDADE: BASES À FUNDAMENTAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS A PARTIR DE ROUSSEAU
Neste

segundo

capítulo

trataremos

de aprofundar aspectos

já

levantados ao longo da primeira parte do primeiro capítulo deste estudo, onde
tratamos da complexa relação entre Rousseau e a escola jusnaturalista
moderna, e o faremos agora, versando centralmente sobre a condição natural
do homem na visão do pensador genebrino, abrangendo, portanto, aspectos
que vão desde sua condição ou qualidade de agente livre, ao aspecto da
perfectibilidade, e das potencialidades ou faculdades virtuais a ele atribuídas
pela natureza como potências ao seu desenvolvimento inteligível e moral.

A passagem por todos estes aspectos objetiva apresentar de forma
detalhada a visão rousseauísta sobre a natureza humana e a condição
originária do homem, no sentido de fundamentar a universalidade dos direitos
humanos a partir de Rousseau, o que faremos em duas perspectivas. Por um
lado, visa mostrar que o pensamento de Rousseau, e a sua concepção de
homem natural, guarda traços confluentes com o jusnaturalismo moderno, em
especial em relação aos aspectos da preservação da vida e da liberdade, que
são valores primeiros à sustentação de uma teoria dos direitos humanos. Por
outro

lado,

ante

uma

natureza

humana

dinâmica

e

em

constante

transformação, vislumbra demonstrar que o direito natural precisa ser
absorvido pelo direito civil público, para garantir que os direitos assim ditos
naturais, sejam realizáveis e satisfeitos de forma universal e igual na vida em
sociedade. A nosso ver – e é isto o que os capítulos II e III do presente trabalho
pretendem demonstrar – é da confluência destas duas perspectivas, que
podemos fundamentar os direitos humanos numa perspectiva universal a partir
da obra política em Rousseau.

Em base ao objetivo de fundamentar os direitos humanos numa
perspectiva universal a partir de Rousseau, destacando os traços que
configuram o homem na sua condição natural e as potencialidades que lhe são
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inerentes, e supondo que tais direitos são antes resultados de construção do
que dados, este capítulo propõe-se então a trabalhar dois momentos.
Primeiramente, vamos tratar do inatismo das paixões/sentimentos como fator
originário e universal a todos os homens, e o faremos nos debruçando sobre os
conceitos do sentimento do amor de si (como percepção e existência do eu) e
do sentimento da piedade/compaixão (como percepção da existência do outro).
No segundo momento, vamos tratar de mostrar que a consciência moral é
construção resultante dos sentimentos/paixões e do desenvolvimento da
inteligibilidade/racionalidade como potencialidade humana. Aí vamos tratar da
condição de agente livre e da autodeterminação do indivíduo como
características da natureza humana, bem como da qualidade/faculdade de
perfectibilidade presente no homem e de idéias e valores que são fundamentos
à possibilidade da consecução e realização dos direitos humanos numa
perspectiva universal.

1. O inatismo das paixões/sentimentos como fator originário
e universal no homem
Na primeira parte do Discurso sobre a origem e os fundamentos da
desigualdade entre os homens, Rousseau dedica-se a tratar da condição
humana no seu estado natural, e o faz num primeiro momento descrevendo os
aspectos físicos para depois tratar dos aspectos metafísicos. Lembramos aqui
que este homem descrito por Rousseau no Segundo Discurso é o homem
natural vivendo no estado de natureza, no qual o inatismo das paixões e das
sensações aparece como fator originário.

Sobre os aspectos físicos do homem natural vivendo na natureza atemonos aqui a dois trechos do Segundo Discurso onde Rousseau descreve que:
Despojando esse ser assim constituído de todos os dons
sobrenaturais que pôde receber e de todas as faculdades
artificiais

que

só

pôde

adquirir

mediante

longos

progressos, considerando-o, em suma, tal como deve ter
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saído das mãos da natureza, vejo um animal menos forte
do que alguns, menos ágil do que outros, mas, afinal de
contas, organizado mais vantajosamente do que todos.
(Rousseau, 2005, p. 164)

E, na mesma direção do acima citado, completa:
Os homens, dispersos entre eles, observam, imitam-lhes
o engenho e elevam-se assim ao instinto dos animais,
com a vantagem de que, enquanto cada espécie tem
apenas seu próprio instinto, o homem, não tendo talvez
nenhum que lhe pertença, apropria-se de todos, alimentase igualmente com a maioria dos diversos alimentos que
os outros animais dividem entre si e, por conseguinte,
encontra sua subsistência com mais facilidade do que
pode conseguir qualquer um deles. (Rousseau, 2005, p.
164)

Utilizamo-nos destes dois trechos do Segundo Discurso, para mostrar
que mesmo numa situação de total independência e de simples busca pela
satisfação das necessidades básicas à sobrevivência, utilizando-se das
vantagens e/ou desvantagens físicas e de engenho que lhe são próprias, o
homem natural não é como os demais animais, apesar de compartir neste
estágio da vida muitos aspectos comuns, conforme apropriadamente descreve
Rousseau nas citações anteriormente postas. Neste sentido, lançar bases à
fundamentação dos direitos humanos numa perspectiva universal a partir de
Rousseau, exige tratar dos aspectos que são específicos e próprios ao homem
já no estágio natural, isto é, ao que tem potencial para desenvolver-se no
homem natural, ao que atribui movimento ao ser do homem na sua condição
de homem. O primeiro destes aspectos é o sentimento do amor de si mesmo,
que passamos a tratar no ponto seguinte.
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1.1 O sentimento do amor de si
Embora no Segundo Discurso Rousseau trate por várias vezes sobre o
sentimento do amor de si mesmo, aliado ao sentimento da piedade/compaixão,
talvez sua manifestação mais explícita e que dá o verdadeiro tom da
importância deste sentimento na condição humana, esteja no IV Capítulo do
Emílio, onde afirma com veemência que:
A fonte de nossas paixões, a origem e o princípio de
todas as outras, a única que nasce com o homem e
nunca o abandona enquanto ele vive é o amor de si;
paixão primitiva, inata, anterior a todas as outras e de que
todas as outras não passam, em certo sentido, de
modificações. (Rousseau, 2004, p. 288)

Na sequência, também no Capítulo IV do Emílio, dirá ainda que:
O primeiro sentimento de uma criança é amar a si
mesmo, e o segundo, que deriva do primeiro, é amar os
que lhe são próximos, pois no estado de fraqueza em que
se encontra não conhece ninguém a não ser pela
assistência e pela atenção que recebe. (Rousseau, 2004,
p. 289)

Nestes dois trechos do Emílio Rousseau destaca a preocupação do
homem em primeiro lugar com sua preservação desde sua origem até o fim de
seus dias, em qualquer que seja o estágio da sua vida, isto é, seja no estágio
hipotético do homem natural vivendo na natureza, seja no estágio do homem
natural vivendo em sociedade. Neste sentido, conforme tais citações, o aspecto
central que está por de trás do sentimento do amor de si mesmo, é a
preservação como condição de existência, o que está em acordo com a teoria
moderna do direito natural.
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Por outro lado, conforme o último trecho do Emílio acima citado, para
Rousseau o amor de si mesmo parece manifestar-se na criança como o início
da percepção do eu, que na sequência o leva à percepção dos outros (pela via
do sentimento de piedade/compaixão). Embora pareça que a condição da
criança imputa-lhe a exigência de agir por puro interesse em satisfazer suas
necessidades e minimizar seus riscos, conforme comenta Strauss, Rousseau
prefere dar destaque ao aspecto da bondade natural37 ao dizer que “a criança
inclina-se naturalmente para a benevolência, pois vê que tudo o que o rodeia
dispõe-se a ajudá-la, e dessa observação ela toma o hábito de um sentimento
favorável à sua espécie”. (Strauss, 2009, p.247)

Esta posição adotada por Rousseau com relação ao que define o
sentimento do amor de si mesmo presente na natureza humana opõe-se ao
sentimento de amor próprio, que desenvolve-se no homem conforme avançam
e se complexificam as relações e os diferentes interesses que daí derivam.
Logo, este último, o amor próprio, não é, segundo Rousseau, um sentimento
natural. Sobre esta diferença, nas notas contidas ao final do Segundo Discurso,
especificamente na letra “o”, Rousseau é muito claro ao dizer:
Não se deve confundir o amor próprio com o amor de si
mesmo; são duas paixões bastante diferentes, seja por
sua natureza, seja por seus efeitos. O amor de si mesmo
é um sentimento natural que leva todo animal a zelar por
sua própria conservação, e que, no homem dirigido pela
razão e modificado pela piedade, produz a humanidade e
a virtude. O amor próprio não passa de um sentimento
relativo, fictício, nascido na sociedade, que leva cada
indivíduo a fazer mais caso de si mesmo do que de todos
os outros. (Rousseau, 1973, p. 323)

37

Para Strauss esta bondade da qual fala Rousseau como “desejo de ser bom, ou pelo menos
a ausência completa do desejo de fazer o mal, é simplesmente natural; os prazeres da
bondade provêm imediatamente da natureza; a natureza está imediatamente ligada ao
sentimento natural da compaixão; provêm do coração em contraposição à consciência e à
razão”. (Strauss, 2009, p. 247)
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No Emílio esta diferenciação entre o amor de si mesmo e o amor
próprio, ganha tonalidades ainda mais radicais, quando Rousseau afirma que:
O amor de si, que só a nós mesmo considera, fica
contente quando nossas verdadeiras necessidades são
satisfeitas, mas o amor próprio, que se compara, nunca
está contente nem poderia estar, pois este sentimento,
preferindo-nos aos outros, também exige que os outros
prefiram-nos a eles, o que é impossível. (Rousseau,
2004, p. 289)

Ao fazer estes comparativos entre o amor de si e o amor próprio, o que
nos interessa depreender destes conceitos a partir da posição de Rousseau, e
que vai ao encontro dos princípios e valores (moralidade) que estão na base do
conceito de direitos humanos numa perspectiva universal, é que não há na
natureza humana uma predisposição raciocinada para os interesses puramente
egoístas, ou para a aniquilação do outro, mas sim uma simples condição livre
que

busca

a

satisfação

das

suas

necessidades,

consequentemente

preservando-lhe a vida. Este sentimento, portanto, faz do homem um ser
existente e potencialmente relacional com o mundo que o cerca, em especial
seus iguais. Um dos aspectos que estabelece esta relacionalidade é o
sentimento de piedade/compaixão, conforme passamos a tratar em seguida.

1.2 O sentimento da piedade/compaixão
No que se refere ao sentimento de piedade/compaixão, Rousseau
define-o,

assim

como

o

amor

de

si

mesmo,

como

sendo

uma

paixão/sentimento natural, anterior à razão, que exerce no homem “uma
repugnância em ver sofrer seu semelhante”. (Rousseau, 2005, p. 189) Partindo
desta compreensão vai tratar deste sentimento de forma detida tanto no
Segundo Discurso quanto no Emílio.

No Segundo Discurso em várias passagens o autor genebrino trata da
piedade como “virtude ou princípio natural” e a conceitua como uma
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“disposição conveniente a seres tão fracos e sujeitos a tantos males quanto o
somos; virtude tanto mais universal e tanto mais útil ao homem por preceder
nele o uso de qualquer reflexão”. (Rousseau, 2005, p. 189) Na sequência,
ainda no Segundo Discurso, após ter tratado de aspectos relacionados ao
homem

natural,

Rousseau

alia

ou

identifica

o

sentimento

de

piedade/compaixão a vários aspectos e valores no homem social, tais como “a
generosidade, a clemência, a humanidade, (...) aplicada aos fracos, aos
culpados, ou à espécie humana em geral”. (Rousseau, 2005, p. 191) Veja-se
que a centralidade do sentimento de piedade/compaixão está na condição do
outro, na percepção da existência alheia que advém naturalmente enquanto se
estabelece a relacionalidade com o outro.

Ainda no Segundo Discurso o pensador genebrino disporá de forma
positiva sobre o papel original, mas também sobre as potencialidades
carregadas pelo sentimento de piedade, descrevendo-o como:

Um sentimento natural que, moderando em cada
indivíduo a atividade do amor de si mesmo, concorre para
a conservação mútua de toda a espécie. É ela que nos
leva a socorrer, sem refletir, aqueles que vemos sofrer; é
ela que, no estado de natureza, substitui as leis,
costumes e virtudes. (Rousseau, 2005, p. 193)

Com base neste posicionamento do pensador genebrino, pode-se
depreender que se atribui ao sentimento de piedade/compaixão, em conexão
com o sentimento do amor de si mesmo, um caráter substitutivo e moderador
da justiça enquanto esta ainda não está conceituada entre os homens. Em
outras palavras, pode-se dizer que para Rousseau estes dois sentimentos são
fundamentos à uma teoria universal dos direitos humanos, uma vez que visam
a auto-preservação e a preservação da espécie.

No Livro IV do Emílio Rousseau retoma o aspecto do sentimento de
piedade/compaixão dizendo que “nos apegamos a nossos semelhantes menos
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pelo sentimento de seus prazeres do que pelo de seus sofrimentos, pois vemos
muito melhor nisso a identidade de nossas naturezas”. (Rousseau, 2004, p.
208) Este aspecto que nos leva à percepção da existência do outro e ao
mesmo tempo da condição sofrível que nos identifica, ganha contornos ainda
mais contundentes quando o genebrino pergunta:
Mas quem não tem pena do infeliz que vê sofrer? Quem
não gostaria de libertá-lo dos males, se bastasse um
desejo para tanto? A imaginação coloca-nos no lugar do
miserável mais do que no lugar do homem feliz; sentimos
que uma dessas condições nos diz respeito mais de perto
do que de outro. A piedade é doce, porque ao nos
colocarmos no lugar de quem sofre sentimos, no entanto
o prazer de não sofrer como ele. (Rousseau, 2004, p.302)

E, continua:
Assim nasce a piedade, primeiro sentimento relativo que
toca o coração humano conforme a ordem da natureza.
Para tornar-se sensível e piedosa, é preciso que a
criança saiba que existem seres semelhantes a ela que
sofrem o que ela sofreu, que sentem as dores que ela
sentiu e outras que deve ter idéia de que também poderá
sofrer. De fato, como nos deixaremos comover pela
piedade,

a

não

ser

saindo

de

nós

mesmos

e

identificando-nos com o animal que sofre e deixando, por
assim dizer, nosso ser para assumir o seu? Só sofremos
na medida em que julgamos que ele sofre; não é em nós,
mas nele que sofremos. Assim ninguém se torna sensível
a não ser quando sua imaginação se excita e começa a
transportá-lo para fora de si. (Rousseau, 2004, p. 304)38

38

Na segunda parte desta citação percebe-se que a piedade já está ligada a alguma capacidade de
julgamento e imaginação.
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O intuito em tratar aspectos ligados ao sentimento do amor de si mesmo
e do sentimento de piedade/compaixão, como fundamentos iniciais à
consecução de uma teoria dos direitos humanos numa perspectiva universal a
partir de Rousseau, é mostrar que mesmo no puro estágio do estado natural,
no qual o homem encontra-se em total independência em relação aos outros, e
onde não há regras morais e de justiça estabelecidas, não se pode afirmar que
aja na condição humana uma pré-disposição para ações puramente egoístas e
possessivas, mas antes sim, embora ainda em potência, para que o homem
avance através do desenvolvimento das suas faculdades naturais, numa
disposição para o reconhecimento dos outros e, logo, para a sociabilidade39.

Enfim, diferentemente do que em Hobbes e Locke, para os quais o
homem natural confunde-se com o homem social, para Rousseau a
sociabilidade humana é resultado de um longo caminho percorrido pelo homem
desde sua origem40. Isto se dá graças a outros traços próprios à condição do
homem natural, que ao desenvolverem-se de forma dinâmica e transformadora,
levam o homem à condição de moralidade, conforme veremos a seguir.

2. A

consciência

moral

como

resultado

dos

sentimentos/paixões e da racionalidade humana

39

Sobre este bloco parece-nos interessante o comentário de COUTINHO ao dizer: “Para
Rousseau, o importante é mostrar que esse indivíduo ‘natural’ não é de modo algum o lobo de
seu semelhante, não é um ser que se oriente exclusivamente conforme interesses egoístas.
Rousseau nos fala de um instinto de conservação, através do qual o indivíduo se refere a si
mesmo; mas também nos fala de um sentimento que designa como ‘piedade’ ou ‘compaixão’
(pitié) e que pode ser considerado como uma forma primordial de expressão do humano
genérico no indivíduo. Desse modo, já em sua estrutura instintual (ou, se preferirmos,
pulsional), o indivíduo natural rousseauniano se abre – através da pitié – para a sociabilidade,
para a participação (cada vez menos muda ou inconsciente) no gênero humano. Além do mais,
nem mesmo o ‘instinto de conservação’ pode ser definido ao modo de Hobbes; para Rousseau,
esse ‘instinto’ não conduz necessariamente ao egoísmo, a uma luta de todos contra todos”.
(Coutinho, 2011, p. 19)
40

Sobre este aspecto segundo Maruyama “do ponto de vista do homem primitivo a piedade é
para Rousseau uma virtude natural que contém em germe todas as virtudes sociais”.
(Maruyama, 2005, p. 424)
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Embora ao tratar do sentimento do amor de si mesmo e do sentimento
de piedade/compaixão como sentimentos/paixões presentes no homem
natural, que contenham em si o germe para o desenvolvimento da
racionalidade e da sociabilidade no homem, como já fora visto, não há neste
estágio da vida uma consciência moral que reja as relações entre os homens.
Logo, esta consciência moral se manifesta no homem como resultado e
necessidade ante o avanço nas relações interpessoais e grupais, conforme vão
se formando os primeiros agrupamentos ou comunidades.

Por

outro

lado,

a

consciência

moral

que

descende

das

paixões/sentimentos e do desenvolvimento da racionalidade41 chega ao
homem como expressão de valores e princípios de forma progressiva e lenta
enquanto este desenvolve as qualidades e faculdades que lhe são próprias,
tais como a qualidade de agente livre e a faculdade de se aperfeiçoar, aspectos
estes que passamos a tratar, e que mostram o quanto a moralidade do homem
para Rousseau depende do seu potencial de transformação e do dinamismo
histórico que o envolve.

2.1

A condição de agente livre e a autodeterminação do

indivíduo
Quando no Segundo Discurso Rousseau após tratar dos aspectos
“físicos” passa aos aspectos “metafísicos e morais” do homem na sua condição
natural, ele não deixa de fazer comparativos entre o homem e os demais
animais, justamente para poder afirmar que o homem é o único animal que
41

Sobre este aspecto Rousseau é taxativo: “Digam o que disserem os moralistas, o
entendimento humano deve muito às paixões, que, segundo uma opinião geral, lhe devem
muito também: é pela sua atividade que nossa razão se aperfeiçoa; só buscamos conhecer por
desejarmos usufruir, não sendo possível conceber por que aquele que não tivesse desejos
nem temores se daria ao trabalho de raciocinar. As paixões, por sua vez, originam-se de
nossas necessidades, e seu progresso em nossos conhecimentos, pois só se pode desejar ou
temer as coisas conforme as idéias que se pode ter delas, ou pelo mero impulso da natureza; e
o homem selvagem, privado de qualquer tipo de luzes, só experimenta as paixões dessa última
espécie; seus desejos não ultrapassam suas necessidades físicas”. (Rousseau, 2005, p. 175)
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possui a capacidade de se afastar das leis da natureza, o que ocorre através
do desenvolvimento de suas qualidades e faculdades, e que por sua vez lhe
confere o estatuto de homem. Sobre este aspecto assim discorre o genebrino:

Vejo em todo animal somente uma máquina engenhosa,
a quem a natureza deu sentidos para funcionar sozinha e
para garantir-se, até certo ponto, contra tudo quanto
tende

a

destruí-la

ou

desarranjá-la.

Percebo

precisamente as mesmas coisas na máquina humana,
com a diferença de que a natureza faz tudo sozinha nas
operações do animal, ao passo que o homem concorre
para as suas na qualidade de agente livre. Um escolhe
ou rejeita por instinto, o outro, por um ato de liberdade; é
por isso que o animal não pode afastar-se da regra que
lhe é prescrita, mesmo quando lhe for vantajoso fazê-lo, e
o homem afasta-se dela amiúde para seu prejuízo.
(Rousseau, 2005, p.172)

Sobre este trecho parece que o fundamental a ser destacado é que o
homem, diferentemente dos demais animais, carrega em si o poder de escolha,
de opção, que não são limitadas pelas regras ou leis da natureza. Neste
sentido,

o

homem

enquanto

sabedor de

sua

liberdade

é

um

ser

autodeterminado nas suas ações. Rousseau reafirma esta compreensão,
quando logo na seqüência no Segundo Discurso, diz que “não é tanto o
entendimento quanto a sua qualidade de agente livre que confere ao homem
sua distinção específica entre os animais” (Rousseau, 2005, p. 173), e que,
portanto, o que pertence à natureza humana de fato, até mais do que a própria
razão, é a condição para a liberdade.42
42

Sobre este aspecto o comentário feito por Maruyama parece ser bastante esclarecedor ao
dizer que “o homem distingue-se essencialmente dos outros animais na medida em que ele
traz em si mesmo os princípios de seus pensamentos e de suas ações. Ele não vive
inteiramente à deriva. É isso que dá sentido à concepção da liberdade essencial e inalienável
do homem de Rousseau. Na primeira parte do Segundo Discurso, esse tema só aparece de
modo tímido. Ora, como o entendimento e as paixões humanas só podem desenvolver-se com
o auxílio das circunstâncias exteriores, todas as considerações a respeito desse elemento
essencial da distinção entre o homem e os outros animais são neutralizados. A idéia de
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Ainda no Segundo Discurso, logo após a recente citação, Rousseau vai
dar destaque ao que chama de “espiritualidade da alma” como fator importante
que envolve o homem na sua condição de agente livre e que lhe atribui atos de
vontade, diferentemente do que ocorre com os outros animais. Sobre este
aspecto assim discorre o genebrino:

A natureza manda em todos os animais, e o bicho
obedece. O homem sente a mesma impressão, mas se
reconhece livre para aquiescer ou para resistir, sendo
sobre tudo na consciência dessa liberdade que se mostra
a espiritualidade de sua alma, pois a física explica de
certa maneira o mecanismo dos sentidos e a formação
das idéias; mas, na faculdade de querer, ou melhor, de
escolher, e no sentimento dessa faculdade só se
encontram atos puramente espirituais, dos quais nada se
aplica pela lei da mecânica. (Rousseau, 2005, p. 173)

Neste trecho Rousseau entende a espiritualidade presente no homem
como fator que gera vontade de agir no homem, tema este que Rousseau
retomará de forma explícita na sua obra Emílio, ao anunciar o terceiro artigo de
fé do Vigário Saboiano, dizendo que “o princípio de toda ação está na vontade
de um ser livre (...) e não há verdadeira vontade sem liberdade. O homem,
portanto, é livre em suas ações e, como tal, animado por uma substância
imaterial”. (Rousseau, 2004, p. 396)43

liberdade inalienável só entra realmente em ação nessa obra quando se trata de retomar o
tema da essência humana para refutar o direito de escravidão; o que aproxima-se das
concepções de Rousseau, a esse respeito, conforme no Contrato Social (Livro I, Cap.IV).”
(Maruyama, 2005, p.471)
43

Sobre este aspecto conforme Maruyama, para o Vigário Saboiano, “a causa de nossa
vontade, e também de nossos juízos e comparações, está em nós mesmos, em nosso ser
espiritual, inteligente e ativo. Em termos mais precisos, as causas de nossas faculdades, das
faculdades que pertencem ao ser espiritual do homem, estão nelas mesmas”. (Maruyama,
2005, p. 480)
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Apesar de para Rousseau, o homem ser um ser ativo, a espiritualidade,
assim como a racionalidade - que possibilitam os princípios morais, base aos
direitos humanos -, se desenvolvem e avançam no homem de forma
progressiva, enquanto processo que busca satisfazer as necessidades
enquanto elas vão se ampliando e ganhando complexidade no decorrer da
vida. Isto só é possível por conta da dinamicidade pertencente à condição
humana, ou então ao que Rousseau chama de perfectibilidade, isto é, a
faculdade que o homem possui de aperfeiçoar-se, de modificar-se enquanto
desenvolve-se.

2.2

A perfectibibilidade como possibilidade geradora de

princípios e valores individuais e comuns
A idéia de não fixidez ou então de dinamicidade própria ao homem é
representada segundo Rousseau, assim como pela condição de agente livre,
também e, sobretudo, pela faculdade da perfectibilidade da natureza humana.
A faculdade da perfectibilidade, aliada à condição livre, é fator preponderante
na diferenciação do homem com os demais animais. Sobre a perfectibilidade e
o fator de diferenciação que ela representa entre o homem e os demais
animais, no Segundo Discurso, assim nos fala o genebrino:
(...) sobre esta diferença entre o homem e o animal, há
outra qualidade muito específica que os distingue, e
sobre a qual não pode haver contestação: a faculdade de
aperfeiçoar-se; faculdade essa que, com a ajuda das
circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as
outras, e reside, entre nós, tanto na espécie quanto no
indivíduo; ao passo que o animal é, ao cabo de alguns
meses, o que será por toda sua vida, e sua espécie, ao
cabo de mil anos, o que era no primeiro ano desses mil
anos. (Rousseau, 2005, p. 175)
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Sobre este aspecto da diferenciação que a faculdade da perfectibilidade
estabelece entre o homem e os demais animais, é claro que mais do que
estabelecer comparativos específicos ou quantitativos entre o homem e
determinados animais, que possam também através de diferentes estímulos se
desenvolverem mais ou menos, o que interessa de fato é mostrar que
diferentemente dos animais o homem possui uma gama de variações
infinitamente mais ampla para adaptar-se a diferentes circunstâncias e
exigências da vida.44 É desta dinamicidade própria do homem e das exigências
e necessidades que dela derivam, que os princípios e valores morais originamse no homem.

Contudo, ao tratar da faculdade de perfectibilidade, o autor do Segundo
Discurso, não a trata simplesmente em forma de exaltação positiva, mas sim
como característica que ajuda a definir o homem, seja para o que lhe faça bem,
seja para o que lhe faça mal. Neste sentido, na seqüência do trecho do
Segundo Discurso acima citado, Rousseau dirá que

(...) o homem, tornando a perder pela velhice ou por
outros acidentes tudo o que sua perfectibilidade o fizera
adquirir, recai assim mais abaixo do que o próprio bicho?
Seria triste para nós sermos forçados a convir que esta
faculdade distintiva, e quase ilimitada, é a fonte de todas
as infelicidades do homem; que é ela que o tira por força
do tempo, dessa condição originária em que ele passaria
dias tranqüilos e inocentes; que é ela que fazendo

44

Sobre este aspecto o comentário de DENT, parece ser esclarecedor, quando diz que “no
caso dos seres humanos (...) a plasticidade de resposta é muito grande. As rotinas instintivas
dos seres humanos são muito poucas; os desejos instintivos permitem grande variação no
modo como são satisfeitos. O homem pode aprender como o seu meio ambiente funciona e
pode adaptar-lhe o seu comportamento para sua própria vantagem, assim como modificar esse
meio ambiente a fim de obter mais vantagens. Virtualmente todos os comportamentos
humanos são apreendidos ou adquiridos, e poucos se tornam tão consolidados que não
permitam sua modificação se a necessidade (ou o gosto) o exigir. A nossa capacidade para
toda essa flexibilidade e adaptabilidade, a nossa aptidão para aumentar o nosso estoque de
conhecimentos e aplicá-los de modos infinitamente variados, Rousseau as atribui à
perfectibilidade”. (Dent, 1996, p. 181)
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desabrochar com os séculos suas luzes e seus erros,
seus vícios e suas virtudes, torna-o com o tempo o tirano
de si mesmo e da natureza. (Rousseau, 2005, p. 174)

É muito claro para Rousseau que a faculdade da perfectibilidade, aliada
à condição de agente livre (livre-arbítrio), e o que delas deriva, move o homem
para o convívio social. Ao mover-se para o convívio social, com a capacidade
que o homem possui de modificar-se e ao mesmo tempo modificar o seu meio
de convívio, ele está sujeito a construir algo que lhe seja favorável ou até
mesmo levantar barreiras voltadas contra si próprio45. Neste sentido, embora
pareça contraditório, a perfectibilidade é ao mesmo tempo, a faculdade que
permite ao homem uma condição de não determinação diante da natureza, por
que pressupõe evolução e desenvolvimento, mas também é a condição natural
que determina o homem no seu ser desde sempre.

Nesta marcha do progresso do homem, se a perfectibilidade carrega em
potência a possibilidade de degeneração do homem para os vícios, para o
egoísmo ou para o amor-próprio, ela também carrega como potencialidade a
elevação do homem para a ação moral e virtuosa enquanto se desenvolve e
amplia os laços de relação no convívio com seus iguais. Obedecendo a
perspectiva de movimento que perpassa a compreensão rousseauísta sobre a
natureza humana, o homem ao desenvolver-se, vai aos poucos incorporando
sentimentos e idéias, que lhe conferem uma condição de moralidade e que são
base à fundamentação dos direitos humanos numa perspectiva universal. Os
45

Sobre este ponto o comentário de Cassirer parece elucidativo ao dizer que “os seres
humanos não permanecem para sempre em seu estado primitivo, mas ambicionam superá-lo;
não se satisfazem com a extensão e o tipo de existência que receberam de imediato da
natureza, e não desistem antes de terem criado e construído uma nova forma própria de
existência. Contudo, renunciando desse modo à condução da natureza, eles se entregam à
proteção dela e a todos os benefícios com os quais ela originalmente os presenteou. Eles se
vêem lançados num caminho sem fim e expostos a todos os perigos nele existentes. E
especialmente em seus primeiros escritos, Rousseau não se cansa de ilustrar esses perigos. É
da perfectibilidade que brota toda a inteligência do homem, mas também todos os seus erros;
que brotam as suas virtudes, mas também os seus vícios. Ela parece elevá-lo acima da
natureza, mas torna-o ao mesmo tempo um tirano da natureza e de si mesmo. Entretanto, não
podemos renunciar a ela, pois a marcha da natureza humana não se deixa deter.” (Cassirer,
1999, p. 100-101)
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sentimentos ou as ideias de bem e de justiça se inserem no rol dos princípios e
valores morais, conforme passamos a tratar logo adiante.

2.3

O desenvolvimento dos sentimentos ou das ideias

de bem e de justiça, como princípios morais e de direitos
humanos
Ao tratar dos sentimentos ou das ideias de bem e de justiça na filosofia
rousseauísta, estamos admitindo que estes sentimentos ou ideias, ao menos
como exterioridade e expressão relacional, não estão dadas no homem natural,
e isto está conforme com o que expressa Rousseau na primeira parte do
Segundo Discurso ao afirmar que:

Parece, a princípio, que os homens nesse estado, não
tendo em si nenhuma espécie de relação moral, nem
deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus, e
não tinham vícios nem virtudes, a menos que tomando
estas palavras num sentido físico, chamemos de vícios
do indivíduo às qualidades que podem prejudicar-lhe a
própria conservação, e virtudes àquelas que podem
contribuir para ela; nesse caso, deveríamos chamar de
mais virtuoso aquele que resistisse menos aos simples
impulsos da natureza. (Rousseau, 2005, p. 187)

Partindo da compreensão de que no estado natural o homem não é bom
nem mau e de que não há neste estado nenhuma relação moral, depreende-se
que a moralidade decorre e desenvolve-se no homem, como resultado da
racionalização dos sentimentos e paixões que lhe são naturais, o que significa
que a consciência moral em Rousseau deriva da subjetividade da alma
humana em conformação com a experiência vivida e com o desenvolvimento
da inteligibilidade/racionalidade no homem. Em outras palavras, a moralidade
não pode prescindir dos sentimentos naturais, mas ao mesmo tempo somente
pode desenvolver-se na medida em que o homem avance à sua condição
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primitiva. Sobre este aspecto, conforme no Livro I do Emílio, nos diz Rousseau
que “somente a razão nos ensina a conhecer o bem e o mal. A consciência que
nos faz amar a um e odiar ao outro, embora independente da razão, não pode,
pois, desenvolver-se sem ela”. (Rousseau, 2004, p. 56)46

Seguindo nesta mesma linha de raciocínio, no Livro IV do Emílio, mais
especificamente na Profissão de fé do vigário saboiano, Rousseau assim
definirá a consciência:
Consciência! Consciência! Instinto divino, imortal e
celeste voz; guia seguro de um ser ignorante e limitado,
mas inteligente e livre; juiz infalível do bem e do mal, que
tornas o homem semelhante a Deus, és tu que fazes a
excelência de sua natureza e a moralidade de suas
ações; sem ti nada sinto em mim que me eleve acima dos
demais animais, a não ser o triste privilégio de perder-me
de erros em erros com o auxílio de um entendimento sem
regra e de uma razão sem princípio. (Rousseau, 2004, p.
412)47

46

Com relação aos aspectos da origem e do caráter dos sentimentos morais, que ora parecem
ser inatos, ora parecem puramente decorrência do desenvolvimento do homem em Rousseau,
o comentário de Maruyama, em concordância com Cassirer, ajuda a estabelecer um parâmetro
razoável para a questão da duplicidade de interpretação sobre os sentimentos morais.
Segundo a autora, “os sentimentos morais são, sem equívoco, inatos, ou seja, eles são
independentes da razão, das sensações, enfim, independentes do mundo exterior à natureza
humana. Eles contêm neles mesmos os sentidos ou significações das idéias morais, estando
sempre acompanhados desse mundo moral exposto pelo vigário saboiano. Entretanto, o
conhecimento dos objetos exteriores – isto é, a composição desses objetos ou a formação das
idéias morais – pertencem ao âmbito da faculdade da razão. (...) Os sentimentos inatos da
consciência moral são afeições sem objetos; trata-se de uma pura sensibilidade, mas que nem
por isso é indeterminada. (...) o mundo instaurado pelos sentimentos da consciência moral é
independente da razão, dos juízos e das sensações. É precisamente nesse sentido que
devemos compreender a afirmação do inatismo dos sentimentos morais.” (Maruyama, 2005, p.
497)
47

Sobre este trecho da Profissão de fé do vigário saboiano, contido no Livro IV do Emílio, o
comentário feito por Cassirer mostra o caráter do sentimento para Rousseau. Para Cassirer “A
sentimentalidade de Rousseau tem suas raízes em sua visão e em seu sentimento da
natureza, mas eleva-se daqui em direção a um novo mundo – ela indica o caminho para o
“intelligible” e somente aí encontra a sua verdadeira realização. Desse modo, o sentimento, no
sentido dado por Rousseau, é um cidadão de dois mundos.(...) A palavra ‘sentiment’ possui
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Este trecho do Emílio, seguindo a lógica de raciocínio adotada por
Cassirer que confere à teoria rousseauísta sobre os sentimentos uma dupla
cidadania, aliado à dinamicidade manifesta na condição de agente livre e da
faculdade da perfectibilidade humana, parece-nos fornecer elementos teóricos
suficientes para uma tese provável de que é do encontro entre a consciência
moral e a inteligibilidade humana (racionalidade), que é possível depreender
princípios e valores morais para a vida em comum e para o fundamento
universal dos direitos humanos na obra de Rousseau, como o são os princípios
e valores de bem e justiça, entre outros. Nesta linha o comentário de Maruyama
parece ser esclarecedor ao dizer que

a consciência moral, princípio infalível do bem e do mal, e
guia seguro da razão, protagoniza toda a experiência
humana no que diz respeito às significações dos termos
que importam concomitantemente ao conhecimento e à
ação moral como, por exemplo, as significações dos
termos bem, justiça, ordem ou perfeição. (Maruyama,
2010, p. 10)

A mesma autora, agora numa perspectiva afirmativa, defende que é
deste embricamento ou cumplicidade existente entre os sentimentos morais e a
inteligibilidade humana que se é possível desenvolver princípios e valores
universais, que são ponto de partida à consecução histórica e universal dos
direitos humanos. Conforme Maruyama,

O bem e a justiça pertencem ao mundo inteligível,
permitindo-nos explicar a existência dos sentimentos
morais. A inteligibilidade das idéias morais decorre dessa
cumplicidade entre razão e sentimento, as quais
uma conotação ora naturalista ora idealista; é utilizada ora no sentido da mera sensação ora no
sentido do julgamento e da decisão moral. (Cassirer, 1999, p. 105)
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conferem à moralidade um padrão, possibilitando que
diferentes

indivíduos

alcancem

valores,

idéias

e

princípios comuns. Ainda que não pudéssemos encontrar
um ponto comum em que os interesses pudessem
convergir, teríamos a capacidade de negociar, discutir,
escolher e decidir a propósito das idéias, valores e
princípios mais fundamentais para a história humana e
para

a

realização

das

aspirações

individuais.

A

concepção dos direitos naturais na obra de Rousseau
decorre desse processo de criação,

discussão e

negociação, não perdendo seu caráter histórico (...). Além
dessa caracterização dos direitos mais fundamentais
criados pelo homem, nosso autor acrescenta em sua
obra Emílio, com a teoria da consciência, uma reflexão
acerca da possibilidade de inteligibilidade das idéias
gerais e universais. (Maruyama, 2010, p.11)

Seguindo esta mesma linha, a mesma autora, em outra oportunidade,
vai lembrar ainda da experiência vivida pelo vigário saboiano que vê na
consciência moral o juiz infalível do bem e do mal e guia seguro da razão para
toda a experiência humana. Nesta perspectiva aponta para o caráter de
universalidade dos sentimentos morais e da sua importância para a construção
de uma concepção universal da idéia de bem, que não nega a perspectiva de
pluralidade, mas é orientação para todos os povos. Para o vigário saboiano, diz
a autora:
O que a consciência experimenta como sendo um bem é
um bem em todos os mundos possíveis. Com efeito,
observava Rousseau, não há distinção entre os diversos
povos no que concerne aos sentimentos morais. O bem
moral é universal e independente da diversidade dos
costumes e experiências; sua significação não muda de
um povo para outro, ou de uma época à outra. Ora, no
Livro IV do Emílio, pensava ele, a diversidade dos juízos
pode estar fundada em causas locais, mas isto não

72

destrói a indução geral tirada do concurso de todos os
povos. (Maruyama, 2005, p. 483)

3. A fundamentação dos direitos humanos a partir de
Rousseau
Após fazer uma incursão pelos aspectos principais que caracterizam o
homem natural na perspectiva rousseauísta, com vistas ao objeto central da
reflexão proposta que é o de construir uma leitura sobre os direitos humanos
numa perspectiva universal a partir da obra política do filósofo genebrino,
nossa pretensão neste segundo capítulo, é mostrar que a base para a
construção de uma teoria dos direitos humanos a partir de Rousseau, leva em
consideração a condição natural do homem. Ou seja, para admitir a existência
de um direito natural a partir de Rousseau, é preciso levar em consideração as
condições da natureza humana no seu pensamento, o que irá mostrar o que o
diferencia dos jurisconsultos - em especial Hobbes e Locke - sobre a teoria do
direito natural. No prefácio do Segundo Discurso48 o pensador genebrino
apresenta, por um lado, as contradições existentes sobre o conceito corrente
de lei natural, e, por outro lado, as condições de possibilidade de admissão da

48

No prefácio do Segundo Discurso Rousseau manifesta sua discordância com os diferentes
conceitos acerca da lei natural, dizendo que todas as definições “que se encontram nos livros,
além do defeito de não serem uniformes, têm também o de serem tiradas de vários
conhecimentos que os homens não possuem naturalmente, e vantagens cuja idéia eles só
podem conceber depois de sair do estado de natureza. Começa-se por buscar as regras em
que, para a utilidade comum, seria oportuno que os homens conviessem entre si; ademais, dáse o nome de lei natural à coleção dessas regras, sem outra prova além do bem que, segundo
supõem, resultaria de sua prática universal. Esta é, por certo, uma maneira muito cômoda de
compor definições e de explicar a natureza das coisas por conveniências quase arbitrárias.
Porém, enquanto não conhecermos o homem natural, em vão desejaremos determinar a lei
que ele recebeu ou a que convém melhor à sua constituição. Tudo quanto podemos ver com
muita clareza a respeito dessa lei é que não só é preciso, para ela ser lei, que a vontade de
quem ela obriga possa submeter-se a ela com conhecimento, mas também é preciso, para ela
ser natural, que se expresse imediatamente pela voz da natureza”. (Rousseau, 2005, p. 154)
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existência de um direito natural a partir da existência de uma lei natural49, que
seria o seu fundamento.50
Como vemos o que estabelece a diferenciação entre o filósofo genebrino
e

os

jurisconsultos

do

que

se

entende

por

direito

natural

está

fundamentalmente na condição do homem no estado de natureza. Embora
Rousseau não discorde em grande medida de Hobbes e Locke sobre o
fundamento das leis naturais, seja no que tange ao estabelecimento da
liberdade e da igualdade dos indivíduos, bem como na preservação de si
próprios no estado de natureza, ele afirma com veemência que tais leis não
são fruto de uma racionalidade ou moralidade originária do homem como o é
em Hobbes51 e mais claramente ainda como o é em Locke52. Para o genebrino,

49

Embora, a nosso ver, o conceito de lei natural em Rousseau, apareça sempre de forma um
tanto hesitante, entendemos que os momentos onde o conceito melhor é sugerido, estejam no
Livro V do Emílio, quando diz que “as leis eternas da natureza e da ordem existem. Para o
sábio, elas estão no lugar da lei positiva; elas estão escritas no fundo de seu coração pela
consciência e pela razão; ele deve sujeitar-se a elas para ser livre” (Rousseau, 2004, p. 700) e
também conforme no Livro VIII das Cartas escritas da montanha quando diz que “não há
liberdade sem leis, nem onde alguém está acima delas; mesmo no estado de natureza o
homem só é livre com o auxílio da lei natural, que comanda todos” (Rousseau, 2006b, p. 372)
Ademais, na nota 53 a seguir, pode-se perceber um complemento, ao relacioná-la com as leis
civis.
50

Sobre este ponto o comentário de Maruyama parece esclarecedor para entender o que difere
o direito natural numa perspectiva rousseauíasta dos jurisconsultos. Para a autora “a diferença
entre o direito natural delineado por Rousseau e o da tradição filosófica reside no fato de que,
para Rousseau, tal direito não existe no estado de natureza. Ele serve de base para o contrato
social e para o direito positivo, não por estar na origem das sociedades, idéia com a qual
Rousseau não concorda, mas por estar fundada na lei natural segundo a qual se deve cumprir
os engajamentos e cuidar da conservação da espécie.” (Maruyama, 2001, p. 157) Este aspecto
será ainda trabalhado no Capítulo III, quando tratarmos da ligação existente entre o direito
natural e o direito positivo.

51

Sobre este aspecto conforme bem destaca STRAUSS, Rousseau afasta-se de Hobbes da
seguinte maneira: “Hobbes ensinara que, para ser eficaz, o direito natural tem de estar
enraizada na paixão. Por outro lado, aparentemente Hobbes concebera as leis naturais (as
regras que prescrevem os deveres naturais do homem) ao modo tradicional, como ditames da
razão (...). Rousseau conclui que, tendo em conta a validade da crítica de Hobbes à
perspectiva tradicional, tem de se colocar a concepção hobbesiana das leis naturais em
questão: não só o direito natural, mas as leis naturais ou os deveres naturais do homem ou as
suas virtudes sociais têm de estar enraizadas diretamente na paixão; têm de ter uma
sustentação muito mais poderosa do que o raciocínio e o cálculo. Por natureza, a lei natural
‘tem de valer imediatamente com a voz da natureza’; tem de ser pré-racional, tem de ser ditada
pelo ‘sentimento natural’ ou pela paixão”. (Strauss, 2009, p. 229)
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o que está na base e rege a lei natural são os sentimentos/paixões, próprias do
homem no seu estado natural e que adquirem uma perspectiva inteligível e
racional conforme o homem forma sua consciência moral na relação com seus
iguais. Este parece ser um aspecto importante que precisa ficar marcado no
âmbito de como se dá a relação da obra de Rousseau com a teoria do direito
natural.

Por outro lado, não podemos de forma alguma omitir que todo o debate
acerca da teoria da consciência moral em Rousseau possui um papel de
grande importância para o desenvolvimento de uma teoria dos direitos
humanos a partir da filosofia do autor. Sendo verdadeiro que a consciência
moral na teoria de Rousseau é inata, ao menos enquanto ainda não tenha um
objeto claro e exterior para que possa ser desperta e manifesta no homem
(conforme na primeira parte do Segundo Discurso) é no mínimo razoável e
lógico, que existindo uma consciência moral no homem natural, ela venha a
manifestar-se a partir do momento que ele experimenta seus sentimentos
primeiros e também enquanto desenvolve as faculdades virtuais que sua
natureza possui em potência. Neste sentido, parece-nos que é da condição
natural do homem e da dinamicidade presente no seu desenrolar histórico que
advém a possibilidade de depreender valores e princípios para fundamentar
uma teoria dos direitos humanos na obra de Rousseau.

Contudo, embora Rousseau tenha sempre presente a ideia da lei natural
e reclame a sua importância política e moral para a formulação das leis civis53,
52

Sobre este aspecto também conforme bem destaca STRAUSS há uma total diferença entre
Rousseau e Locke: “Não há dúvida de que Locke fala dos direitos naturais do homem como se
decorressem da lei natural, e, por conseguinte fala da lei natural como se fosse uma lei no
sentido estrito do termo. A lei natural impõe deveres perfeitos ao homem, quer ele viva no
estado de natureza, quer na sociedade civil. ‘A lei natural é uma regra eterna para todos os
homens’, pois é ‘evidente e inteligível para todas as criaturas racionais’. É idêntica à ‘lei da
razão’. A lei natural ‘pode ser conhecida pela luz da natureza; isto é, sem o auxílio da revelação
positiva’”. (Strauss, 2009, p. 174)

53

Conforme nas Considerações sobre o Governo da Polônia, Capítulo IX, onde diz que “pelo
direito natural das sociedades, a unanimidade foi requerida para a formação do Corpo político e
para as leis fundamentais que dependem de sua existência” (Rousseau, 2003c, p. 268).
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a experiência do convívio civil do homem aliada à sua condição dinâmica, em
especial a faculdade de aperfeiçoamento que lhe é própria, supõe que o
homem está também sujeito a decisões que o levam a degenerações conforme
alerta Rousseau. Estas degenerações parecem mostrar-se claramente, quando
o homem, em vista de garantir seu direito natural à preservação da vida e da
liberdade, envereda-se por caminhos nos quais o interesse individual que
orienta suas decisões desconhece limites, o que na vida civil conflita com os
interesses que também os outros indivíduos possuem, colocando os homens
em situação de tensão e guerra entre si.
Ao deparar-se com este cenário54, a desigualdade moral é instaurada
entre os homens, o que sugere que os preceitos que até então orientavam a
vida livre e igual do homem natural, não mais são suficientes para manter,
regular e organizar a vida civil em igual condição de liberdade e igualdade,
como outrora. Em outras palavras, havendo uma lei natural que no estado de
natureza preserva a vida dos indivíduos, em igual liberdade - numa condição
de total independência entre os indivíduos – ela já não mais é suficiente no
estado civil – onde o homem além de ter compromissos com os outros,
também tem seus apetites e interesses agora voltados à estima pública como
diz Rousseau -, o que aponta para a necessidade da existência de um direito
positivo, mediante a instauração do estado, para que a liberdade e a igualdade
estejam de fato asseguradas aos indivíduos na vida civil.55
54

Este cenário se estabelece segundo Rousseau, quando “os homens, até então errantes
pelos bosques, depois de adquirirem uma situação mais fixa, aproximam-se lentamente,
reúnem-se em diversos grupos e formam por fim, em cada região, uma nação particular,
uniforme nos costumes e nos caracteres, não por regulamentos e leis, mas pelo mesmo gênero
de vida (...). À medida que as idéias e os sentimentos se sucedem, que o espírito e o coração
se exercitam, o gênero humano continua a domesticar-se, as ligações se estendem e os laços
se apertam. (...) a estima pública teve um preço (...) e foi este o primeiro passo para a
desigualdade e para o vício ao mesmo tempo; dessas primeiras preferências nasceram, de um
lado a vaidade e o desprezo, do outro a vergonha e o desejo (...). Assim os homens
começaram a apreciar-se mutuamente e se lhes formou no espírito a idéia de consideração,
cada qual pretendeu ter direito a ela e não foi mais possível privar ninguém dela impunemente.
Provieram daí os primeiros deveres da civilidade... (Rousseau, 2005, p. 211)

55

Nesta direção segundo o comentário de STRAUSS, “uma vez atingido o ponto crítico, a
preservação de si exige a introdução de um substituto artificial para a compaixão natural, ou de
um substitutivo convencional para a liberdade natural e para a igualdade natural que havia no

76

Segue-se daí a necessidade de se criar instrumentos capazes de
garantir que a vida seja preservada e a igual liberdade garantida a todos os
indivíduos. A superação da desigualdade moral e política, como aspecto
fundamental à garantia dos direitos humanos numa perspectiva universal,
passa pela necessidade de pactuação entre os indivíduos, mediante um
contrato legítimo, que abranja a todos os membros de um mesmo corpo político
e seja garantidor de direitos. Este aspecto mostra que o desafio da
fundamentação dos direitos humanos não carrega sentido em si só, isto é, o
seu real sentido está no desafio de sua realização, que na dinâmica filosófica
do pensamento político de Rousseau, é exigência constante no exercício da
cidadania. Esta dinâmica será desenvolvida no Capítulo III, conforme a seguir.

princípio. É a preservação de todos que requer que a maior aproximação possível à liberdade e
igualdade originárias seja realizada na sociedade.” (Strauss, 2009, p. 241)
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III. A ASSOCIAÇÃO CIVIL COMO CONDIÇÃO DE VALIDAÇÃO E
REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

A PARTIR DE

ROUSSEAU
Mantendo a linha de compreensão sugerida no primeiro capítulo deste
trabalho, que versa sobre os fundamentos do jusnaturalismo moderno e sobre
o surgimento da desigualdade moral e política entre os homens - aspectos
estes que optamos tratar como fundamentos para uma teoria dos direitos
humanos a partir de Rousseau -, o capítulo II tratou de aprofundar
detalhadamente sobre o tema da natureza do homem na primeira parte do
capítulo e, então, como este enfoque se relaciona com o pensamento político
rousseauísta e as bases da teoria do direito natural moderno. O
desenvolvimento do capítulo III pretende mostrar que Rousseau, mesmo
afirmando a existência de um direito natural, imputa a este direito uma relação
necessária com o direito civil público a fim de dar-lhe complemento e real
sentido. Esta relação de complementariedade é, a nosso ver, condição para
que os direitos humanos, numa perspectiva universal, sejam possíveis e
passíveis de realização histórica a partir do pensamento rousseauísta.56

Na segunda parte do capítulo I tratamos do surgimento da desigualdade
política (moral) entre os homens, agora este terceiro capítulo vai tratar dos
aspectos que levam à superação da situação de desigualdade, à qual se
chegou no período que antecede ao pacto legítimo, o que na opção de enfoque
que fizemos, é condição necessária para a validação dos direitos humanos
numa perspectiva universal. Ou seja, quando Rousseau propõe a ideia de um
56

A esta perspectiva dois comentários me parecem importantes. Segundo Maruyama “(...) o
estatuto que se pode conferir aos direitos do homem nunca é o de um direito natural
preexistente à associação civil. Entretanto, concepções como as dos direitos humanos,
considerados fundamentais para a paz, a liberdade, a justiça e a dignidade humana, não ficam
sem firmes alicerces na história do pensamento jurídico. De acordo com a tendência geral da
filosofia moderna, podemos explicar a inteligibilidade das concepções dos direitos do homem a
partir de uma investigação da natureza humana. Encontramos na obra de Rousseau esta
peculiaridade comum à teoria da consciência e à teoria da vontade geral, que consiste em
fazer convergir mundo natural e mundo inteligível.” (Maruyama, 2010, p. 11)
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pacto fundador da sociedade política, com o intuito de “encontrar uma forma de
associação que defenda e proteja com toda força comum a pessoa e os bens
de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça,
contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes” (Rousseau, 2006, p.
20), ele vê na associação civil (no pacto legítimo) a possibilidade de
reconstrução dos valores morais e políticos para uma sociedade mais justa.
Neste sentido, embora não se entenda esta como tarefa das mais simples,
olhando para o aspecto dos direitos humanos, a posição de Rousseau aponta
para a direção de que somente um pacto de associação legítimo entre os
homens pode fundamentar direitos civis e políticos capazes de instituir a
liberdade e a igualdade do cidadão, fazendo frente à situação de desigualdade
a que chegaram as sociedades modernas. Em outras palavras, esta é a única
forma de garantir de fato direitos iguais a todos os indivíduos.57

Com base neste pano de fundo desenvolveremos o terceiro capítulo em
dois momentos. Primeiramente, vamos tratar do estado de direito como
fundamento e caminho para a restauração e a garantia das liberdades e da
igualdade entre os homens. Ao tratar deste aspecto veremos que a lei, como
resultado da vontade livre e autônoma dos indivíduos (auto-interessados), é um
marco fundamental do estado de direito e que submete o poder coercitivo (da
força) ao direito. Veremos também que para Rousseau a lei, ao menos
enquanto perspectiva de universalidade é, ao mesmo tempo, o objetivo e o
resultado do que se refere, essencialmente, ao bem comum e ao interesse
geral, sob o desígnio da soberania popular. Ou seja, a lei é o resultado da
manifestação da vontade geral, “(...) que tende sempre à preservação e ao
bem-estar do conjunto e de todas as partes, e que é a fonte das leis, consiste
na regra do que é justo e injusto, para todos os membros do Estado, com
respeito a eles mesmos e ao próprio Estado.” (Rousseau, 2003, p. 07)
57

Sobre os fundamentos da associação e a sua necessidade para a garantia dos direitos
humanos numa perspectiva de igualdade e universalidade, no Contrato Social, Livro I, Capítulo
IX, diz Rousseau: “o pacto fundamental, em lugar de destruir a igualdade natural, pelo contrário
substitui por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de
desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, todos
se tornar iguais por convenção e direito.” (Rousseau, 1973, p. 45)
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Na segunda parte do terceiro capítulo vamos trabalhar a ideia de que no
âmbito da associação civil em Rousseau estabelece-se uma relação
necessária entre direitos humanos e os valores e princípios republicanos58.
Nesta relação, os direitos humanos como direitos cidadãos são resultados de
construção histórica, oriundos dos anseios de indivíduos livres e iguais, que
como membros de uma comunidade plural e diversa, estão dispostos a
participar do jogo democrático para a consecução de acordos que ordenem os
aspectos fundamentais e comuns para a vida em sociedade, logo, trata dos
direitos humanos entendidos como liberdades positivas e objetivas numa
perspectiva dos interesses que são comuns à comunidade.

Esses interesses comuns são objeto da vontade geral como expressão
da soberania popular no pensamento político do genebrino. O aspecto da
soberania popular no pensamento político de Rousseau está ligado
diretamente à afirmação dos direitos humanos, uma vez que reconhece a todos
os cidadãos como sujeitos autônomos e de direitos, e, ao mesmo tempo, como
representantes legítimos da vontade geral e dos interesses comuns. Logo, a
vontade geral resultante da soberania popular não pode não ser uma
expressão que não seja plural e universal59, e que vise afirmar os direitos
humanos numa perspectiva tanto individual quanto coletiva.

58

Na sequência trataremos melhor do tema, mas adiantamos que quando falamos de valores e
princípios de um Estado republicano, estamos falando de um Estado que se pauta e se orienta
pela busca do bem comum a todos os seus indivíduos no âmbito da comunidade.

59

Importante ter presente que quando falamos da vontade geral e da universalidade que ela
expressa, não estamos falando de uma universalidade abstrata e generalista, mas sim de um
universalismo que possui abrangência nos marcos em que é proposta. Neste sentido, conforme
Maruyama, “a vontade geral só é geral em relação à comunidade contratante, em relação ao
povo em questão, mas ela é particular do ponto de vista de outros povos.” (Maruyama, 2007, p.
235)
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1. O Estado de direito e a restauração da liberdade e da
igualdade
Embora não haja uma definição específica sobre o conceito de Estado
de direito60 na obra política do pensador genebrino, são vários os momentos,
em especial no Contrato Social, nos quais os aspectos que caracterizam o
Estado de direito moderno aparecem de forma muito clara61: seja sobre as
regras e leis comuns que estão na base da associação civil; sobre as origens
da formulação e constituição destas regras e leis comuns; bem como sobre
como podem ser aplicadas tais regras e leis, através das autoridades
instituídas, de forma legítima e universal a todos os cidadãos. A base inicial da
teoria contratual em Rousseau, conforme ele a descreve já na introdução do
Contrato Social, ao dizer que sua intenção é “aliar o que o direito permite ao
que o interesse prescreve, a fim de que a justiça e a utilidade não se
encontrem divididas” (Rousseau, 2006, p. 09), mostra que a instituição do
Estado de direito é o caminho convencional para a superação das
desigualdades artificialmente forjadas entre os homens e para o real exercício
do direito humano à igualdade e à liberdade de todos os cidadãos.
60

A título de uma possível analogia ou identificação do conceito de Estado de direito a partir da
obra política de Rousseau, parece-nos esclarecedor ter presente alguns aspectos da reflexão
sobre o conceito feita por Simone Goyard-Fabre, na sua obra Os princípios filosóficos do direito
político moderno. Apesar de a autora fazer uma analogia mais detalhada sobre o surgimento
do conceito de Estado de direito (estado civil) e inclusive sobre a diferenciação que este
conceito possui com relação ao conceito de Estado do direito (Estado legal), o que nos
interessa aqui é ter presente que, a partir da obra política de Rousseau e do objeto posto em
nosso trabalho, a interpretação que melhor define o conceito de Estado de direito e que é base
para nossa dissertação parte de dois conceitos trabalhados pela autora assim postos: “O
Estado de direito não parece ser um ‘regime político’, mas uma modalidade constitucional na
qual se articulam a universalidade (ou, pelo menos, a generalidade) da regra jurídica e a
singularidade da existência individual.” (Goyard-Fabre, 2002, p. 319) Ou ainda, o conceito de
realização do Estado de direito que está atrelado à idéia de que “é preciso proteger as
liberdades individuais contra qualquer forma de arbitrariedade estatal e represar todo apelo à
‘razão de Estado’. Em outros termos, o princípio básico do Estado de direito é a
inalienabilidade dos direitos fundamentais reconhecidos ao homem”. (Goyard-Fabre, 2002, p.
322).
61

Uma passagem que exemplifica e caracteriza o Estado de Direito pode ser observado no Contrato
Social, Livro 2, capítulo 6, quando Rousseau trata da República, caracterizando-a como “todo Estado
regido por leis, qualquer que seja a sua forma de administração, porque só então o interesse público
governae a coisa pública significa algo”. (Rousseau, 2006, p. 48)
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O momento que antecede imediatamente ao pacto legítimo62 proposto
por Rousseau, no qual a desigualdade está instalada entre os homens, é o
momento em que o homem, numa perspectiva de universalidade, está alijado
na sua condição de liberdade e igualdade. Diante deste contexto de
desigualdade ao qual se chegou nas sociedades modernas, o caminho legítimo
capaz de restaurar a liberdade e a igualdade aos homens, passa, para o
genebrino, pela convenção que institui o estado civil (Estado de direito).
Observe-se que no estágio da associação civil o homem ao qual
Rousseau se refere é o cidadão. Este homem63 não mais se movimenta em
vista de seus interesses particulares, mas sim dos interesses comuns, dos
quais também ele goza enquanto membro do corpo coletivo, instituído pelo
pacto. O homem, agora associado, é o cidadão que age amparado pela razão
e que livremente aliena seus bens e direitos particulares em vista de todos e,
portanto, não menos para si, como forma de assegurar o bem comum, a
liberdade e a igualdade de todos.64

62

Que para Rousseau significa “uma forma de associação que defenda e proteja com toda a
força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos,
só obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes”. (Rousseau, 2006, p.
20)
63

Importante ter presente que aqui estamos falando do homem civil enquanto cidadão e não do
homem civil burguês do pacto do Segundo Discurso (ilegítimo) conforme bem o define Derathé
na sua análise sobre o conceito de homem na obra de Rousseau, conforme segue: “Há dois
tipos de homens civis bem diferentes um do outro: o burguês e o cidadão. O burguês é o
homem civil do Segundo Discurso, o homem que vive na opinião dos outros e se aplica tanto à
‘parecer’, que ele, desta forma, perdeu o sentimento de sua própria existência (...). O Cidadão
é também um homem civil, um homem desnaturado, mas um homem que as ‘instituições
sublimes’ elevaram à virtude (...) (Derathé. 1984. pp. 111-112) Tradução nossa.

64

Este aspecto está bem posto no Contrato Social, Cap. VI, Livro I, quando Rousseau diz que
“cada um, dando-se a todos, não se dá a ninguém, e, como não existe um associado sobre o
qual não se adquira o mesmo direito que se lhe cede sobre si mesmo, ganha-se o equivalente
de tudo o que se perde e mais força para se conservar o que se tem. (...) Imediatamente, em
vez da pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação produz um corpo moral e
coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da assembléia, o qual recebe, por
esse mesmo ato, sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade”. (Rousseau, 2006, p.
22)
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Como se pode perceber, o momento da associação civil dá novo sentido
também ao conceito de liberdade no pensamento político de Rousseau. A
liberdade civil que ora vige possui caráter adverso à liberdade natural,
conforme destaca Rousseau no Capítulo VIII, Livro I, do Contrato Social, ao
dizer que:
O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade
natural e um direito ilimitado a tudo quanto deseja e pode
alcançar; o que com ele ganha é a liberdade civil e a
propriedade de tudo quanto possui. Para que não haja
engano a respeito dessas compensações, importa
distinguir entre a liberdade natural, que tem por limites
apenas as forças do indivíduo, e a liberdade civil, que é
limitada pela vontade geral, e ainda entre a posse, que
não passa do efeito da força ou do direito do primeiro
ocupante, e a propriedade, que só pode fundar-se num
título positivo. (...) poder-se-ia acrescentar à aquisição do
estado civil a liberdade moral, a única que torna o homem
verdadeiramente senhor de si, porquanto o impulso do
mero apetite é escravidão, e à obediência à lei que se
prescreveu a si mesmo é liberdade. (Rousseau, 2006, p.
26)65

65

Sobre este ponto dois comentários me parecem importantes e esclarecedores. Ao se referir
à transição que eleva o homem natural à condição de cidadão, assim refere-se Cassirer:
“Desse modo, porém, eles renunciam à independência do estado natural, à indépendance
naturalle -, mas eles a trocam pela verdadeira liberdade que consiste na ligação de todos com
a lei. E somente assim eles se tornaram indivíduos no sentido mais elevado, personalidades
autônomas. Rousseau não hesita agora nenhum momento em elevar esse conceito moral da
personalidade bem acima do mero estado natural. (Cassirer, 1999, p. 56) Da mesma forma, ao
se referir às exigências da associação civil ao homem e ao objetivo dessas transformações
ocorridas, afirma Strauss: “A sociedade livre pressupõe que os seus membros abandonaram a
sua liberdade originária ou natural em favor da liberdade convencional, isto é, em favor da
obediência às leis da comunidade ou às regras uniformes de conduta, para cuja feitura todos
podem ter contribuído. A sociedade civil requer a conformidade ou a transformação do homem
enquanto ser natural num cidadão. (...) Finalmente a sociedade livre é concretizada pela
substituição da desigualdade pela igualdade convencional.” (Strauss, 2009, p. 221)
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Como podemos ver a base que orienta o Estado de direito, enquanto
resultado da associação civil, e que confere potencialidade para sua
manutenção e para a garantia dos direitos dos cidadãos numa perspectiva
universal, é a lei convencional. Esta relação entre o Estado de direito e a lei é
ponto que passamos a tratar no momento seguinte.

1.1 O Estado de direito sob o governo das leis
O marco do Estado de direito no pensamento político rousseauísta como
resposta ao poder absoluto e à não submissão do indivíduo à força física,
aspectos estes que caracterizam-se como contrários aos direitos de liberdade e
igualdade na modernidade, aparece com todo seu vigor no Capítulo III, Livro I,
do Contrato Social quando o genebrino afirma que:
O mais forte nunca é o bastante forte para ser sempre o
senhor, se não transformar sua força em direito e a
obediência em dever. (...) A força é um poder físico, não
vejo que moralidade pode resultar de seus efeitos. Ceder
à força é um ato de necessidade, e não de vontade; é,
quando muito, um ato de prudência. (...) Convenhamos,
pois, que a força não faz o direito, e que só se é obrigado
a obedecer aos poderes legítimos. (Rousseau, 2006, p.
12-13)

Observe-se neste trecho que a força física além de tornar desiguais os
indivíduos pelo viés da imposição e da coerção, também não oferece ao
indivíduo um mínimo de constância e segurança quanto ao futuro, estando,
pois, continuamente ameaçado a todo e qualquer ato de arbitrariedade que a
força física permita entre um e outro. É somente com a instituição do Estado de
direito que se pode garantir o direito à liberdade aos indivíduos, e desta forma
também ao conjunto da sociedade. Isto ocorre porque a legitimidade do poder
no Estado de direito está vinculada às convenções que estatuem a liberdade e
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estabelecem a igualdade entre os homens neste estágio66. Sobre este último
aspecto no Capítulo IV, Livro I, do Contrato Social, assim detalha Rousseau:
Já que nenhum homem tem autoridade natural sobre seu
semelhante, e uma vez que a força não produz direito
algum, restam então as convenções como base de toda a
autoridade legítima entre os homens. (Rousseau, 2006,
p. 13)

Contudo, levando em consideração o já exposto no item 2.3 do Capítulo
II da nossa reflexão, e tendo presente que todo o marco da associação civil se
dá no âmbito das convenções, precisamos entender aqui o real sentido da lei
na perspectiva rousseauísta e, inclusive, traçar sua relação com a perspectiva
dos direitos humanos. Para tal, não podemos nos omitir em tratar da relação
existente entre a lei e a justiça na filosofia do genebrino. Por outro lado, este
aspecto precisa ser também considerado a fim de que não tornemos Rousseau
um juspositivista no sentido clássico do termo.

Pois bem, para tratar da relação do conceito de lei em Rousseau com a
ideia de justiça67, no âmbito do que nos interessa ao objeto da dissertação,
66

Importante ter presente aqui que a instituição da associação civil ou do Estado de direito, ao
valer-se das convenções como instrumento necessário para a validação e garantia dos direitos
fundamentais aos homens e cidadãos, está absorvendo na sua concepção positiva também os
direitos naturais. Sobre este ponto, o comentário de GOYARD-FABRE sobre as Declarações
de direitos humanos a seguir parece ser esclarecedor: “Quando as Declarações norteamericana e francesa selavam o reconhecimento dos direitos de que o homem é portador, o
sentido histórico e os objetivos políticos eram, aqui e ali, muito diferentes. Os Estados Unidos,
fundamentalmente liberais, acreditavam, como a Inglaterra de Locke e de Hume, nos direitos
naturais e nos interesses individuais. A França também aspirava à liberdade, mas ligada por
sua história e por suas doutrinas políticas à idéia de lei, considerava, com Rousseau, que cabe
ao Estado forçar o cidadão a ser livre. Também os homens de 1789 associavam à nobreza dos
direitos naturais a eminente dignidade de direitos cívicos. Mais preocupados com direito político
do que com ética, os redatores do texto de 26 de agosto de 1789, sem nunca negar as
liberdades fundamentais inseridas na natureza humana, queriam sobretudo proclamar os
direitos que a lei vincula ao sujeito de direito e que, como a integridade física da pessoa, a
liberdade de expressão ou de circulação, a propriedade etc., são, para cada um na medida em
que é igual a qualquer outro, inalienáveis e sagrados”. (Goyard-Fabre, 2002, p. 333).
Importante ter presente que este comentário de Goyard-Fabre não se refere diretamente às
idéias de Rousseau, mas sim dos revolucionários que leram Rousseau a seu modo.
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tomaremos como ponto de partida os aspectos que aparecem no Capítulo II,
Livro VI, do Contrato Social, onde o genebrino coloca a lei como exigência para
validade e manutenção do pacto, e como se origina esta lei. Neste trecho o
autor afirma:
O que é bom e conforme à ordem o é pela natureza das
coisas e independente das convenções humanas. Toda a
justiça provém de Deus, só ele é a sua fonte; mas, se
soubéssemos recebê-la de tão alto, não necessitaríamos
nem de governo nem de leis. Há, por certo, uma justiça
universal que emana unicamente da razão, porém essa
justiça, para ser admitida entre nós, precisa ser recíproca.
Se considerarmos humanamente as coisas, desprovidas
de sanção natural, as leis de justiça são vãs entre os
homens. Produzem somente o bem do malvado e o mal
do justo, quando este observa para com todos sem que
ninguém as observa para com ele. Por conseguinte,
tornam-se necessárias convenções e leis para unir os
direitos aos deveres e conduzir a justiça ao seu fim.
(Rousseau, 2006, p. 46)

Com base nesta citação, está posto que Rousseau admite uma ordem
natural superior (justiça divina) da qual tudo emana. Desta ordem natural, pela
via do desenvolvimento da racionalidade humana, supõe-se chegar a uma
justiça universal que reúna princípios e valores, tais como a liberdade e a
igualdade. Contudo, em assim sendo, esta justiça universal precisa ser
traduzida em convenções e leis a fim de obter validade de fato. Em outras
palavras, a justiça é um sentimento presente na natureza humana, que no
plano civil, no qual são estabelecidas as regras e os critérios do justo e do
injusto, do bom e do mau, necessita de convenções e leis para efetivar-se.68
67

Cumpre dizer que a idéia de justiça em Rousseau, possui nuances distintas no âmbito da
sua obra em geral, o que lhe confere uma complexidade enorme, e possibilita interpretações
variadas. De nossa parte nos atemos aos aspectos ligados ao interesse da nossa pesquisa.
68

Sobre esta perspectiva mais geral do conceito de justiça, o comentário de Dent, diz que
Rousseau “fundamentalmente, sustenta que as regras de justiça emanam de Deus e estão
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Como vemos, é possível observar uma relação clara entre as leis e a
justiça em Rousseau. Ou melhor, há uma exigência de que as leis oriundas da
vontade geral sejam justas em relação ao conjunto dos indivíduos que formam
o corpo coletivo. Este aspecto da justiça universal, que orienta as leis
estabelecidas pela vontade geral, garante que um Estado seja de fato
republicano e legítimo. Portanto, deve-se considerar que há estados que não
são legítimos e leis que não são justas, e tais aspectos estão intimamente
ligados com uma teoria dos direitos humanos, no pensamento do genebrino.
Enfim, é sob o signo das leis legítimas69, portanto, que o Estado
republicano de direito é instituído com o real propósito de se fazer justo e
garantidor dos direitos fundamentais de todos os cidadãos.70 A lei é para
Rousseau a forma pela qual o pacto se move e se concretiza de fato, logo, é o
que lhe dá validade e ao mesmo tempo o mantém entre os cidadãos. A lei é
também o parâmetro para o que é justo e injusto na vida em sociedade71.
Neste sentido, a lei é o que estatui os direitos no estado civil e estabelece os
parâmetros para a igualdade entre todos os indivíduos/cidadãos.

implantadas na consciência de cada pessoa, embora possa exigir a criação do direito positivo
para garantir a obediência a esses requisitos”. (Dent, 1996, p. 149)
69

Para acentuar ainda mais a importância da lei como referência para a vida em diferentes
sociedades, relembramos aqui um trecho do Prefácio, do Projeto de Constituição da Cóserga
(1765), onde Rousseau assim expõe: “Há povos que, em quaisquer condições não podem ser
bem governados, pois não se submetem às leis, e um governo sem leis não pode ser um bom
governo”. (Rousseau, 2003b, p. 179)

70

Sobre este aspecto o comentário de GOYARD-FABRE é claro ao afirmar que o ”estado de
direito se caracteriza pela existência de regras e de normas de direito cuja finalidade original e
fundamental é represar o desfraldar da violência e canalizar a torrente da espontaneidade”.
(Goyard-Fabre, 2002, p. 320) E, ainda, ao afirmar que a idéia incisiva do Estado de direito é a
de que “é preciso proteger as liberdades individuais contra qualquer forma de arbitrariedade
estatal e represar todo apelo à ‘razão de Estado’. Em outros termos, o princípio básico do
Estado de direito é a inalienabilidade dos direitos fundamentais reconhecidos ao homem”.
(Goyard-Fabre, 2002, p.322)
71

Sobre este aspecto já no Tratado Sobre a Economia Política Rousseau manifesta que “é
somente à lei que os homens devem a justiça e a liberdade. Ela é esse órgão salutar da
vontade geral que institui, no direito civil, a igualdade natural dos homens” (Rousseau, 2003a,
p. 11)
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1.2 A lei como resultado da vontade livre dos indivíduos em
vista da vontade geral
A associação civil e, logo, as leis dela decorrentes, somente podem
existir a partir do ato livre por meio do qual cada indivíduo aliena todos os seus
direitos em favor de todos72. Este ato de alienação, resultante da disposição
livre de cada indivíduo em favor do interesse comum, é o ato gerador da lei, ou
conforme define Rousseau, é a própria liberdade73. Isto significa que ao alienar
seus direitos em favor da comunidade, o indivíduo não está negando ou
anulando a si próprio, até mesmo porque, a liberdade do indivíduo é seu maior
bem e
renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem,
aos direitos da humanidade, e até aos próprios deveres.
(...) Tal renúncia é incompatível com a natureza do
homem, e subtrair toda liberdade a sua vontade é subtrair
toda moralidade de suas ações. (Rousseau, 2006, p. 15)

Logo, o ato de alienação dos direitos em favor da comunidade, da qual
cada cidadão é membro, não é uma negação da liberdade individual, mas a
garantia de que esta liberdade individual será preservada na vida em
sociedade.74
72

Cf. Rousseau, 2006, p. 21

73

Cf. Rousseau, 2006, p. 26. Sobre este aspecto da relação entre a liberdade e a lei, conforme
comenta CASSIRER, é importante ter sempre presente que para Rousseau, “liberdade não
significa arbítrio, mas a superação e a exclusão de todo arbítrio. Ela se refere à ligação a uma
lei severa e inviolável que eleva o indivíduo acima de si mesmo. Não é o abandono desta lei e
o desprender-se dela, mas a concordância com ela o que forma o caráter autêntico e
verdadeiro da liberdade. E ele está concretizado na ‘volunté générale’, na vontade do Estado.
O Estado requer o indivíduo inteiramente e sem ressalvas. Ao fazer isto, não atua aí como
instituição coerciva, mas apenas põe sobre o indivíduo uma obrigação que considera válida e
necessária, e aprovando-a por isso tanto por causa dela mesma por sua própria causa.”
(Cassirer, 1999, p. 55-56)

74

Sobre este ponto o comentário de STRAUSS é claro ao afirmar que “a legislação pelo corpo
de cidadãos do qual ninguém está excluído é, portanto, o substituto convencional da
compaixão natural. Com efeito, o cidadão é menos livre no estado de natureza, já que não
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O caráter ou o status estabelecido pelo direito político mediante o pacto
vincula e beneficia a todos por igual, seja para o gozo dos direitos humanos
fundamentais, seja para o compromisso com a comunidade, com o corpo
coletivo, do qual cada cidadão é membro e co-participante. Este é um dos
fundamentos do pacto segundo Rousseau, conforme está posto no Capítulo IV,
Livro II, do Contrato Social:

O pacto social estabelece tal igualdade entre os cidadãos
que todos eles se comprometem sob as mesmas
condições e devem gozar dos mesmos direitos. Assim,
pela natureza do pacto, todo ato de soberania, isto é,
todo ato autêntico da vontade geral, obriga e favorece
igualmente a todos os cidadãos, de sorte que o soberano
conhece somente o corpo da nação e não distingue
nenhum daqueles que a compõem. (Rousseau, 2006, p.
41)75

Como é possível perceber, o objeto da lei sobre a qual o cidadão estatui
livremente, enquanto membro do corpo político, não tem como objeto seu
interesse particular unicamente, mas o interesse comum a todos os cidadãos.
Contudo, isto não o anula enquanto indivíduo, uma vez que o indivíduo, como
cidadão, é parte do corpo coletivo.76 Sobre o ato gerador da lei, e como se dá a
pode seguir o seu julgamento privado incondicionado, mas é mais livre do que o homem no
estado de natureza, já que é constantemente protegido pelos seus concidadãos. O cidadão é
tão livre quanto o homem no estado de natureza (original), já que, por estar sujeito apenas à lei
ou à vontade pública ou à vontade geral, não está sujeito à vontade particular de qualquer
outro homem.” (Strauss, 2009, p. 243)
75

Neste sentido, conforme MARUYAMA, o que se configura pela tese contratual é que “não
haveria direito propriamente dito se não houvesse uma relação de liberdade, igualdade e
reciprocidade no sistema gerado pela tese contratual. É porque cada sujeito contratante se
coloca doravante diante de outros membros da comunidade política enquanto pessoa moral,
dotada de razão e liberdade, responsável pelas decisões públicas, vinculadas à vontade geral,
que se torna possível a vida em comunidade baseada na idéia do direito.” (Maruyama, 2010, p.
06)
76

Sobre o aspecto de como o indivíduo equaciona sua individualidade e os interesses da
coletividade - aspectos estes fundamentais à formulação de uma teoria dos direitos humanos
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relação entre o indivíduo e o corpo coletivo (ou a comunidade), no Contrato
Social, Livro II, Capítulo VI, assim descreve Rousseau:
Todavia, quando todo o povo estatui sobre todo o povo,
não considera senão a si mesmo, e nesse caso, se há
uma relação, é entre o objeto inteiro sob um ponto de
vista e o objeto inteiro sobre outro ponto de vista, sem
nenhuma divisão do todo. Então a matéria sobre a qual
se estatui é tão geral quanto a vontade que se estatui. É
a esse ato que chamo uma lei. (Rousseau, 2006, p. 47)

Perceba-se, como já manifestamos anteriormente, que este conceito traz
uma série de elementos importantes no que se refere ao exercício da
soberania popular. Em primeiro lugar chama atenção para a idéia de igualdade
ao explicitar que a lei origina-se de todos (da vontade geral) e aplica-se
também a todos. Neste aspecto, conforme bem elucida Derathé
trata-se de uma relação do corpo político com cada um
de seus membros. Dito de outro modo, os mesmos
homens são, ao mesmo tempo, legisladores e sujeitos às
leis, e constituem assim, ao mesmo tempo o soberano e
os súditos. (Derathé, 2009, p. 430)

Por outro lado, no segundo momento do conceito está claro que o objeto
sobre o qual a lei deve versar é o objeto comum, de interesse de todos, uma
vez que conforme bem destaca Debrun, “é na medida que existir um interesse

na modernidade – de forma a não gerar prejuízo ao indivíduo mediante a teoria da vontade
geral, parece-nos que alguns tópicos pontuados por MARUYAMA são esclarecedores.
Segundo a autora, “ainda que a associação política instaure entre os homens novas regras e
valores, há princípios derivados da natureza original do homem que continuam a valer no
estado de sociedade. (...) é acompanhando os progressos da natureza humana, as
modificações das paixões e faculdades do espírito, tanto no indivíduo quanto na espécie, que
se pode encontrar o melhor modo de conduzir a vida pública. Os interesses particulares e as
paixões do indivíduo, que motivam a conduta do homem isolado do estado de natureza, não
podem ser negligenciados, já que são também determinantes da conduta do homem na vida
social, ainda que se manifestem, por vezes, contrários aos interesses do corpo coletivo. É
também nesse ponto que a esfera pública e a esfera privada se encontram.” (Maruyama, 2001,
p. 98-99)
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de todos em fazer isso ou aquilo que cada um poderá se identificar com a lei.”
(Debrun, 1962, p. 45)
Concernente a este aspecto da identidade do povo com as leis sobre o
qual Debrun menciona em seu comentário, vale lembrar Rousseau na Carta
VIII das Cartas escritas da montanha, quando diz que “um povo livre obedece,
mas não serve; ele tem chefes, e não senhores; ele obedece às leis, mas
somente a estas; e é pela força das leis que ele não obedece aos homens”.
(Rousseau, 2006b, p. 372) Veja-se que a lei que identifica a todos como povo é
a mesma lei que estabelece a condição de igualdade e de não dependência de
um indivíduo a outro, logo, a lei é um instrumento que representa a concretude
da vontade geral do povo na forma de constitucionalidade.77
Como é possível averiguar ao longo desta primeira parte do capítulo III,
nossa pretensão é mostrar que o Estado de direito é decorrência da relação
entre os indivíduos que agem livremente em favor da coletividade e, assim
sendo, o Estado de direito é o encontro das individualidades e das diferenças
naquilo que lhes é comum78, o que em amplo sentido tem relação com as
exigências éticas, morais e políticas orientadoras a uma teoria dos direitos
humanos na obra política rousseauísta, sob o signo da igualdade e das

77

Sobre este aspecto cabe relacionar o comentário de Debrun quando afirma que “deve-se
evidenciar no conteúdo da lei que qualquer um tem a possibilidade concreta, e não apenas
teórica, de ingressar nas situações que ela prevê e de sofrer conseqüentes sanções favoráveis
ou desfavoráveis. Em outros termos, a lei deve ser tal que ela se torne o centro das
preocupações de todos. Isto não quer dizer que o terror e a inquisição devem reinar em
permanência, e sim apenas que cada um deve experimentar a lei como o seu horizonte
familiar, por ele constituído e a ela destinado”. (Debrun, 1962, p. 45)

78

Segundo CASSIRER, no Contrato Social de Rousseau, “Estado e indivíduo devem se
encontrar mutuamente; devem crescer e vir a ser um com o outro a fim de se associarem daí
em diante de maneira indissolúvel nesse crescimento conjunto”. (Cassirer, 1999, p. 64) Sobre
este mesmo aspecto no Capítulo I, Livro II, do Contrato Social Rousseau afirma que: (...) “só a
vontade geral pode dirigir as forças do Estado em conformidade com o objetivo de sua
instituição, que é o bem comum: pois, se a oposição dos interesses particulares tornou
necessário o estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que o
tornou possível. O vínculo social é formado pelo que há de comum nesses diferentes
interesses, e, se não houvesse um ponto em que todos os interesses concordam, nenhuma
sociedade poderia existir. Ora, é unicamente com base nesse interesse comum que a
sociedade dever ser governada.” (Rousseau, 2006, p. 33)
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liberdades no âmbito civil79. Em outras palavras, o Estado de direito é resultado
do acordo entre as partes envolvidas em vista do todo e do que é comum a
todos, logo, o Estado de direito é o instrumento formalizador e garantidor dos
direitos fundamentais e universais de seus cidadãos, pela forma da lei positivoconvencional.

Por outro lado, pode-se perceber que nos marcos do Estado de direito,
os pressupostos da igualdade e da liberdade que regem os “direitos naturais”,
agora protocolam a dignidade humana como valor inalienável ou inviolável, ao
reaparecerem na vontade geral dos cidadãos, regulamentados e expressos por
meio da lei convencional. É a lei autêntica, como expressão da vontade geral,
revelada pela moral e pela razão humana, que institui o bem comum e suplanta
os interesses particulares. Neste sentido, pode-se afirmar que em Rousseau, a
lei positiva, é o instrumento indutor e factual dos direitos humanos, bem como
da sua universalização na vida em sociedade.

Por fim, observa-se que sobre os aspectos relativos ao Estado de direito
e sobre a regência deste Estado pelo governo das leis, parece que o
pensamento político de Rousseau se desenvolve em concordância com os
contratualistas ou convencionalistas modernos. Contudo, diferentemente do
que para seus antecessores, para Rousseau, as leis que são o liame orientador
da vida em sociedade e que tornam os direitos dos cidadãos factíveis, só
podem ser legítimas se representarem a vontade geral e se o seu exercício

79

Conforme Rousseau a verdadeira tarefa fundamental do Estado é “substituir (...) por uma
igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os
homens, e, podendo ser desiguais em força ou em talento, todos se tornam iguais por
convenção e direito” (Rousseau, 2006, p. 30) Sobre este ponto a interpretação de Cassirer
mostra-se muito coerente com a perspectiva da exigência da superação da situação de
desigualdade moral e política entre os indivíduos como fundamento a construção de uma teoria
dos direitos humanos universal em Rousseau. Segundo o autor “em parte alguma o Estado é
concebido em Rousseau como mero Estado de bem-estar social; para ele o Estado não é
simplesmente o ‘distribuidor da bem-aventurança’ (...). Por isso, não garante ao indivíduo a
mesma proporção de bens, mas assegura-lhe exclusivamente a proporção equilibrada de
direitos e deveres (...) Rousseau não se rebela contra a pobreza como tal; na verdade, o que
ele combate e o que ele persegue com crescente exasperação é a privação dos direitos morais
e políticos: uma conseqüência inevitável na atual ordem social”. (Cassirer, 1999, p. 60-61)
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estiver sob a condução desta mesma vontade que é sempre soberana e
inalienável. Logo, é no pleno e constante exercício participativo de todos, que
aqui chamamos de processo político democrático baseado em princípios
republicanos, que os indivíduos/cidadãos constroem seus direitos e os fazem
valer de fato, conforme passamos a tratar na segunda parte deste capítulo.

2. Republicanismo

e

direitos

humanos,

uma

relação

necessária
A proposição de que há uma relação necessária entre os direitos
humanos e o republicanismo moderno, pode ensejar uma série de
interpretações e nuances, inclusive, o de sua própria contradição, uma vez que
vivemos em repúblicas, na sua grande maioria sob regimes de governos
democráticos80, que não conseguem assegurar que os direitos humanos sejam
respeitados e efetivados a todos os seus membros, embora estejam ampla e
claramente reconhecidos em suas constituições. A questão nos parece bem e
legítima, contudo, conforme argumento bastante comum na filosofia, a tarefa
da aplicabilidade é mais uma questão de decisão política e de governo, do que
eminentemente filosófica.81 Neste caso, à filosofia cabe então somente a tarefa
80

Importante ter presente que para Rousseau o conceito de democracia conforme ele o
destaca no Capítulo IV, Livro III, do Contrato Social, é, em sentido estrito, uma forma de
governo aplicável ou adequada em diferentes repúblicas, assim como o são também a
Aristocracia e a Monarquia. Contudo, isto não significa que seu pensamento não seja
inspirador e que tenha contribuído de forma direta na formulação e construção da teoria
democrática moderna e contemporânea, sobretudo se tomarmos o conceito de soberania
popular, como conceito/valor fundamental, sem o qual torna-se difícil a tarefa de se construir
sociedades verdadeiramente democráticas. Logo, embora tenhamos claro que quando
Rousseau trata de forma direta do conceito de democracia, ele esteja falando de regime/forma
de governo, a leitura do conceito de soberania popular tal como tratado por Rousseau, no qual
a participação direta dos membros da comunidade na definição das leis gerais e comuns é
condição primeira, nos permite averiguar que há na teoria política do genebrino, elementos
políticos característicos e que estão na base das Repúblicas democráticas contemporâneas.
Ciente destas distinções, este último aspecto será também incorporado a esta reflexão,
sobretudo a partir do item 2.1, quando tratamos do aspecto da soberania popular.

81

Sobre este ponto há uma frase atual e já celebre de Bobbio que diz que “o problema
fundamental da filosofia em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los,
mas de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político.” (Bobbio, 1992. Pág.
24)
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da fundamentação dos direitos humanos e da sua universalidade ou não,
através de argumentos que possam subsidiar compreensões acerca da sua
existência.

Ora, se é pois verdade que o objeto da reflexão filosófica acerca do tema
dos direitos humanos é o da sua fundamentação, não nos parece menos
verdadeiro que, com base na filosofia política rousseauísta, a questão da
fundamentação dos direitos humanos e da sua universalidade, não pode
subsistir de forma descolada da ação política enquanto lugar do diálogo e do
fazer, uma vez que a própria fundamentação dos direitos humanos e da sua
universalidade resulta de um processo que envolve decisão política no espaço
público, com a participação direta dos indivíduos/cidadãos, implicado com a
realidade social e cultural de seu tempo82. Esta leitura aponta para uma
perspectiva de que, a partir de Rousseau, os direitos humanos e a sua
universalização são construção histórica e que sua construção é possível e
desejável, mesmo que não exclusivamente,83 num regime político democrático
guiado por princípios e valores republicanos de Estado.

Em outros termos, o que ora nos importa mostrar, é que o processo
político de construção e afirmação dos direitos humanos e de sua
universalidade a partir do pensamento de Rousseau, está baseado em
princípios e valores republicanos. Republicanos no sentido de que somente é
legítimo num Estado de direito “guiado pela vontade geral, que é a lei”
(Rousseau, 2006, p. 48), mas também no sentido de que os direitos pertencem,
82

Sobre este aspecto o comentário de Coutinho é feliz ao afirmar que “não é possível entender
de modo adequado o pensamento de Rousseau se não for levado em conta que o seu conceito
de legitimidade – tal como o dos gregos e ao contrário do de Locke e dos liberais – refere-se ao
conjunto da ordem social e não apenas ao seu nível especificamente político. A legitimidade
proposta por Rousseau é uma legitimidade quanto aos conteúdos e não somente quanto aos
procedimentos. (Coutinho, 2011, p. 30)
83

Sobre este tema dos regimes de governo, após anunciar as formas clássicas (Democracia,
Aristocracia e Monarquia), no final do Capítulo III, Livro III, do Contrato Social, Rousseau assim
conclui: “Muito se discutiu, em todos os tempos, sobre a melhor forme de governo, sem levar
em consideração que cada uma delas é a melhor em certos casos e a pior em outros”.
(Rousseau, 2006, p. 82).
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conforme o compreende Habermas, “a uma ordem jurídica objetiva que ao
mesmo tempo possibilita e garante a integridade de uma convivência com
igualdade de direitos e autonomia, fundada no respeito mútuo”. (Habermas,
1995, p. 41)84

Dado o caráter político e objetivo que perpassa esta relação entre os
princípios e valores republicanos e os direitos humanos numa perspectiva de
universalidade, depreende-se daí que a base desta construção e efetivação na
perspectiva rousseauaísta se dá na forma das leis convencionais como
resultado da vontade geral, manifestas e circunscritas, por sua vez, nas
constituições nacionais moderno-contemporâneas. Neste sentido como nos diz
Goyard-Fabre:
No Estado moderno, o constitucionalismo, de acordo com
as idéias que os Constituintes defendiam, é como que o
motor do destino do seu povo. A Constituição, adquirindo
valor (...) de ‘lei fundamental’, contém as ‘razões
seminais’ do direito: é ao mesmo tempo a regra da
inteligibilidade e a regra de validade do sistema jurídico
que exprime os poderes teóricos e práticos da razão. (...)

84

Ou ainda, fazendo um paralelo à Rousseau, segundo Habermas, a caracterização do
republicanismo como oposição ao liberalismo, passa por uma compreensão de que “a política
não se esgota na função de mediação. Ela é um elemento constitutivo de formação da
sociedade como um todo.” (Habermas, 1995, p. 40) Nesta concepção, (...) “a justificação da
existência do Estado não se encontra primariamente na proteção dos direitos subjetivos
privados iguais, mas sim na garantia de um processo inclusivo de formação da opinião e da
vontade políticas em que cidadãos livres e iguais se entendem acerca de que fins e normas
respondem ao interesse comum de todos”. (Habermas, 1995, p. 41) Ou ainda, numa
compreensão que a nosso ver possui proximidade com a perspectiva rousseauísta de que “é a
concepção republicana que revela afinidade com um conceito de direito que outorga à
integridade do indivíduo e às suas liberdades subjetivas o mesmo peso atribuído à integridade
da comunidade cujos membros singulares têm como reconhecer-se reciprocamente, tanto
como indivíduos quanto como integrantes dessa comunidade. Pois a concepção republicana
vincula a legitimidade da lei ao procedimento democrático da gênese dessa lei, estabelecendo
assim uma conexão interna entre a prática da autodeterminação do povo e o império impessoal
da lei.” (Habermas, 1995, p. 42)

95

determina também as promessas da ordem pública.
(Goyard-Fabre, 2002, p. 351)85

Nosso intento até este ponto do terceiro capítulo foi o de construir o
entendimento de que, a construção de uma concepção de direitos humanos,
universalmente válida, a partir do pensamento político rousseauísta e no
âmbito da abrangência à qual está circunscrita a vontade geral, somente é
possível nos marcos e regras de um Estado constitucional de direito.

Por fim, e não poderia ser diferente no marco de um Estado
constitucional de direito, é preciso ter presente que as constituições, embora
abriguem a pluralidade da vontade geral e representem o que há de comum no
momento presente, devem estar totalmente abertas aos adventos políticos
futuros da coletividade, desde que passem pelo crivo da vontade geral, que é a
expressão da soberania popular. Logo, conforme veremos no capítulo seguinte,
é na soberania popular, tomada a partir daqui como expressão máxima das
Republicas democráticas e da pluralidade de idéias, que reside o poder e a
dinâmica capaz de afirmar constantemente os direitos humanos em sociedades
democráticas de direito.

2.1 Soberania popular como expressão republicana e
democrática na luta pelos direitos humanos
Ao falarmos da soberania popular como símbolo ou expressão
republicana e democrática nas sociedades modernas e contemporâneas, e de
que os princípios orientadores e oriundos desta relação são os fundamentos
para a construção e afirmação histórica dos direitos humanos a partir da obra
85

Fazendo alusão ao aspecto do caráter geral que deve abranger as constituições na sua
origem e também ao seu papel de contenedora de todas as formas de arbitrariedades,
segundo Goyard “como quiseram os homens da Revolução Francesa, a Constituição de um
Estado moderno é um baluarte contra os riscos de arbitrariedade e de absolutismo,
considerados logicamente como sinais do desatino que acompanha, como sua sombra, a
individualização do poder. Nos termos do texto constitucional, o poder dos governantes existe
apenas na razão da investidura que receberam, e só pode ser exercido nos respeito às regras
enunciadas pela Constituição”... (Goyard-Fabre, 2002, p. 351)
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política rousseauísta, acorremos à contribuição de Habermas em duas idéias
que parecem nos ajudar a clarear o que estamos dizendo. Para Habermas “a
idéia dos direitos humanos e a da soberania do povo determinam até hoje a
autocompreensão normativa de Estados de direito democráticos” (J. Habermas
1997ª, p. 128); e, o que está em jogo no Estado democrático de direito, e que
opõe os defensores do liberalismo aos da democracia “é a disputa em torno do
modo como a igualdade pode ser combinada com a liberdade, a unidade com a
pluralidade, o direito da maioria com o da minoria”. (Habermas, 1997b, p. 258)
Dentro do escopo que compreende a relação entre soberania popular,
Estado democrático e direitos humanos, como decorrência da última idéia
acima tratada, para Habermas os defensores da democracia, e em especial
Rousseau,
entendem a prática coletiva dos sujeitos livres e iguais
como formação soberana da vontade. Eles interpretam os
direitos

humanos

como

manifestação

da

vontade

soberana do povo, ao passo que a Constituição nasce da
vontade esclarecida do legislador democrático. (...)
Rousseau, o precursor da Revolução Francesa, entende
a liberdade como autonomia do povo e como participação
de todos na prática da autolegislação. (Habermas, 1997b,
p. 259)

E, ainda, no que se refere à emanação dos direitos humanos a partir do
poder legislador contido na soberania popular enquanto conceito rousseauísta,
no dizer de Habermas:
O ponto mais interessante desta consideração consiste
no vínculo estabelecido entre a razão prática e vontade
soberana, entre direitos humanos e democracia. E, para
que a razão legitimadora do poder não se anteponha
mais à vontade soberana do povo – como em Locke -,
situando os direitos humanos num campo fictício, atribuise uma estrutura racional à própria autonomia da prática
da legislação. Uma vez que a vontade unida dos
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cidadãos só pode manifestar-se na forma de leis gerais e
abstratas, é forçada per se a uma operação que exclui
todos os interesses não generalizáveis, admitindo apenas
as normatizações que garantem iguais liberdades. O
exercício da soberania popular garante, pois, os direitos
humanos. (Habermas, 1997b, p. 259)

No sentido do que pontua Habermas, o poder político contido na idéia de
soberania popular rousseauísta, que possui a capacidade de gerar e garantir
os direitos humanos, está posto com toda sua força e de forma explícita no
Capítulo IV, Livro II, do Contrato Social quando o genebrino afirma que
assim como a natureza dá a cada homem um poder
absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social dá
ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus,
e é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade geral,
recebe,

como ficou

dito,

o

nome

de

soberania.

(Rousseau, 2006, p. 38)

Como vemos, para Rousseau a soberania consiste na vontade geral,
que está sempre com o povo, o que por sua vez, a torna intransferível,
inalienável e indivisível. Estes aspectos sobre o caráter da soberania
distanciam Rousseau da matriz de pensamento da escola do direito natural,
uma vez que segundo seus representantes principais a soberania pode ser
transferida ou alienada se assim o povo o julgar que seja para seu próprio
bem.86
Concernente a posição defendida por Rousseau na qual a essência da
soberania está na vontade geral, que é a vontade popular naquilo que lhe é
comum, parece bem razoável a defesa de que a soberania “nunca pode

86

Embora não haja contestação sobre o fato de que a soberania reside originariamente no
povo, “segundo Grotius, Pufendorf, Barbeyrac e Burlamaqui, sem falar de Jurieu, isso não quer
dizer que este direito não possa, em virtude de um contrato, mudar de titular, nem que o povo
deva necessariamente conservar para si mesmo o exercício da soberania. Ocorre com a
soberania do povo como com a liberdade do indivíduo. Ela pode ser alienada se as
circunstâncias o exigem e se isso é vantajoso para o povo. Para que tal alienação seja
legítima, basta que o povo nela consinta”. (Robert Derathé, 2009, p. 371-372)
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alienar-se, e que o soberano, não passando de um ser coletivo, só pode ser
representado por si mesmo”. (Rousseau, 2006, p. 33) Como vemos, ao tratar
da inalienabilidade da soberania, pode-se concluir que Rousseau adota uma
postura radical sobre a perspectiva de um Estado republicano e democrático,
que possui exigências palpáveis quanto ao direito de participação e de decisão
sobre os interesses que envolvem a todos na coletividade, da qual cada
indivíduo é parte, e entende que estes direitos são intransferíveis, uma vez que
transferindo-os a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, estaria, em certo
sentido, numa linguagem contemporânea, abrindo mão de ser sujeito sobre
aquilo que diz respeito a si próprio, isto é, sobre seus direitos.
Rousseau argumenta ainda em favor da inalienabilidade da soberania
valendo-se do entendimento de que a liberdade não é propriedade
comerciável, que se compra ou se vende, como um bem utilitário qualquer.
Neste sentido, ao defender a inalienabilidade da soberania conforme está posto
no Livro II, Capítulo I, do Contrato Social87, Rousseau não causa grande
surpresa ou mudança de rumo em face do que já antecipara no Segundo
Discurso, quando faz uma clara distinção entre o que seja direito de
propriedade, enquanto direito convencionado, e a liberdade, enquanto dom
natural, conforme afirmara ao dizer que

“os bens que alieno se me tornam algo totalmente alheio
cujo abuso me é indiferente; importa-me, porém, que não
abusem de minha liberdade” (...), e completa dizendo,
“ademais, uma vez que o direito de propriedade não é
mais que convenção e instituição humana, qualquer
homem pode dispor a seu bel-prazer daquilo que possui;
mas não se dá o mesmo com dons essenciais da
natureza, tais como a vida e a liberdade, cujo gozo é
permitido a todos e das quais é pelo menos duvidoso que
87

“Digo, pois, que a soberania, sendo apenas o exercício da vontade geral, nunca pode
alienar-se, e que o soberano, não passando de um ser coletivo, só pode ser representado por
si mesmo; pode transmitir-se o poder – não, porém, a vontade” (Rousseau, 2006, p. 33)
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se tenha o direito de despojar-se: privando-se de uma,
degrada-se o próprio ser, privando-se da outra, aniquilase tudo que existe em si próprio; e, como nenhum bem
temporal pode compensar uma e outra, seria ofender a
um só tempo a natureza e a razão renunciar a elas o
preço que for”. (Rousseau, 2005, p. 230)

Por outro lado, a defesa da inalienabilidade da soberania parece
também para Rousseau, sob uma perspectiva ética e política, uma
necessidade no mínimo coerente com a manutenção da liberdade individual e
para a manutenção do corpo político, conforme atesta quando diz que
“renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem (...) e tal renúncia
subtrai toda a moralidade a suas ações” (Rousseau, 2006, p. 15); e, ao mesmo
tempo, quando manifesta que
se o povo promete simplesmente obedecer, por este
mesmo ato ele se dissolve e perde sua qualidade de
povo; no momento em que há um senhor, já não há
soberano e, desde então, destrói-se o corpo político.
(Rousseau, 2006, p. 34)

Logo, para Rousseau, a alienação da soberania invalida o próprio pacto,
ao menos na perspectiva de que este é uma associação de homens livres, em
conformidade com a vontade geral.
O caráter de exigência republicano e democrático, ganha contornos
ainda mais fortes, seguindo uma perspectiva coerente com a idéia de
inalienabilidade e de vontade geral, quando Rousseau, no Capítulo II, Livro II,
do Contrato Social, é categórico em afirmar que
pela mesma razão por que é inalienável, a soberania é
indivisível, visto que a vontade ou é geral ou não é; ou é
a do corpo do povo, ou unicamente de uma parte. No
primeiro caso, essa vontade declarada é um ato de
soberania e faz a lei; no segundo, não passa de uma
vontade particular ou de um ato de magistratura; é,
quando muito, um decreto. (Rousseau, 2006, p. 35)
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Veja-se que nesta passagem, ao tratar da indivisibilidade da soberania,
Rousseau torna a chamar a atenção para o fato de não ter como dividir o poder
soberano, sem que com isto incorra-se na destruição da unidade da vontade
geral (e, logo, do corpo político), gerando o fracionamento do interesse comum
em face à defesa de interesses particulares ou de grupos.
Por outro lado, outro aspecto que merece destaque sobre a soberania
popular e o seu caráter republicano e democrático, é o fato de que o exercício
do poder popular soberano em Rousseau, como ato de liberdade, não é
simplesmente o resultado de um voluntarismo político em vista de atender aos
interesses de cada indivíduo. Na verdade, o exercício da soberania popular em
Rousseau implica em o indivíduo assumir uma postura que exige compromisso
político e social, com relação à vontade geral, da qual ele como indivíduo é
parte, e o todo é o que orienta sua ação para legislar e para vigiar a aplicação
das leis, em vista do bem comum. Neste sentido, para Rousseau liberdade e
compromisso não são conceitos que se opõem, mas basilares um ao outro,
uma vez que não se pode ser livre sozinho e que o exercício da soberania
popular implica num compromisso que cada um assume por si só, como ato
livre, baseado, portanto, em valores republicanos e democráticos.88
Em termos gerais, o conceito de soberania constitui-se como ponto de
referência para a fundamentação de diferentes teorias político-jurídicas em
diferentes situações históricas, como também em estruturas estatais diversas
na modernidade. Sobre este aspecto, aparentemente generalista, parece-nos
que o importante a ser observado, é que, mesmo dentro desta diversidade de
fundamentação e estruturas, a centralidade da soberania deve estar sempre
ligada à lei, sendo a lei, portanto, o principal instrumento de organização da
sociedade e de orientação para o exercício do poder soberano.89 Logo, neste
sentido, a lei nos estados constitucionais modernos, exerce pelo menos uma
88

Para Rousseau este aspecto é fundamental, pois para ele “a essência do corpo político está
na concordância entre a obediência e a liberdade”. (Cf. Nota 16. Rousseau, 2006, p. 172) (A
nota referida conforme o Editor da presente obra de Rousseau, é de J.M. Fateaud e M.C.
Bartholy, traduzida e adaptada por Maria Ermantina Galvão G. Pereira).

89

No caso de Rousseau, onde o povo é ao mesmo tempo legislador (soberano) e destinatário
das leis (súdito), a lei é resultado do poder popular, isto é, da vontade livre dos cidadãos.
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dupla função, podendo ser em determinados momentos a manifestação
soberana que garante e exige os direitos dos cidadãos, e, em outros, a regra
jurídica que tem legitimidade e capacidade de frear o poder soberano quando
este viola os direitos dos cidadãos.
Este último aspecto do parágrafo antecedente parece-nos fundamental
no sentido de demonstrar que o poder soberano não pode ser um poder
arbitrário (mesmo o poder soberano popular), se isso significa ultrapassar os
limites da lei. Para Rousseau, o poder soberano popular é absoluto porque
definidor e detentor da lei, contudo a própria lei instituída pela soberania
popular é o que estabelece os limites do que possa vir a constituir-se como ato
de violação dos direitos, conforme previstos na lei, e, este fundamento, refuta a
idéia de uma soberania popular arbitrária e autoritária, e mantém coesa a idéia
de que a soberania popular é a expressão do exercício republicano e
democrático em vista dos direitos humanos dos cidadãos.90

2.2 Soberania popular como manifestação da pluralidade e
da universalidade dos direitos humanos

Tratar do sentido da soberania popular numa perspectiva rousseauísta
dentro do escopo que orienta os estados constitucionais modernos, significa
deparar-se com questões fundamentais ligadas não só ao exercício do poder
soberano, mas também sobre seus limites e possibilidades. Logo, o desafio
pode envolver aspectos que tratam desde a (não) representação e a
90

Neste sentido, no Cap. IV (sobre os limites do poder soberano), do Livro II, do Contrato
Social, Rousseau vai dizer que o ato da soberania, “não é uma convenção do superior com o
inferior, mas uma convenção do corpo com cada um de seus membros: Convenção legítima
porque tem como base o contrato social, equitativa porque comum a todos, útil porque não
pode ter outro objeto senão o bem geral, e sólida porque tem por garantia a força pública e o
poder supremo. Enquanto os súditos só estiverem submetidos a tais convenções, não
obedecem a ninguém, mas apenas a sua própria vontade; e perguntar até onde se estendem
os respectivos direitos do soberano e dos cidadãos é perguntar até que ponto estes podem
comprometer-se consigo mesmos, cada um com todos e todos com cada um. Vê-se, assim,
que o poder soberano, por mais absoluto, sagrado e inviolável que seja, não ultrapassa nem
pode ultrapassar os limites das convenções gerais” (...) (Rousseau, 2006, p. 41-42)
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identidade/legitimidade popular, à relação indivíduo, sociedade e pluralismo,
como até sobre a perspectiva da garantia e da efetividade dos direitos
humanos no nível da universalidade que abrange a todos os membros de uma
mesma comunidade.
Sobre o aspecto da relação indivíduo, sociedade e pluralismo, enquanto
elementos fundamentais à reflexão sobre os direitos humanos na modernidade,
e ao mesmo tempo como aspectos que suscitam e inflamam críticas ao
pensamento político rousseauísta e ao objeto ora posto para reflexão, faz-se
necessário, a nosso ver, abordar pelo menos dois vieses. Um que trata da
acusação feita à Rousseau sobre uma suposta anulação do indivíduo diante da
sociedade e, outro que trata da dificuldade ou da insuficiência do conceito de
vontade geral em dar conta de abarcar os interesses/direitos individuais e
coletivos em sociedades modernas plurais, sem com isto incorrer numa
perspectiva uniformista.
Para tratar destes aspectos, embora já os tenhamos abordado
anteriormente quando tratamos da vontade geral no item 1.2 deste Capítulo,
retomamos a idéia de que a lei, como ato da vontade geral, embora possua
como orientação universal no que se refere ao interesse geral e ao bem
comum, não representa oposição ao indivíduo ou a negação da identidade
individual de cada cidadão. Se assim fosse, teríamos aí uma arbitrariedade
com relação aos direitos humanos, que não podem prescindir do indivíduo em
seu caráter singular, embora sejam todos membros de uma mesma
comunidade. Sobre este aspecto da não contradição ou então da convivência
complementar num ambiente plural entre a individualidade e a vontade geral
(comunidade) na perspectiva Rousseauísta, o comentário de Maruyama
parece-nos esclarecedor e suficiente, ao afirmar que:
A vontade geral não versa diretamente sobre conteúdos.
Ela é a voz dos membros da comunidade, sem que com
isso possa de antemão fixar o que é do interesse geral.
Não há na teoria contratual de Rousseau uma batalha
travada entre o todo e suas partes, ou uma posição a
favor da sociedade ou do Estado, contra os indivíduos,
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como queriam alguns de seus intérpretes. Ainda que dê
parâmetros para as leis e tenha como objeto o que é do
interesse coletivo, a vontade geral jamais se volta
diretamente contra os indivíduos ou as aspirações
individuais. Ela não se constitui como um conteúdo
determinado

de

antemão

e

deduzido

de

alguma

concepção essencialista da natureza humana. Esta é a
novidade da concepção de vontade geral de Rousseau:
ela não requer um fundamento absoluto. (Maruyama,
2010, p. 08)

Por outro lado, ao tratar de enfrentar a questão da uniformidade que
estaria contida na base ou que seria o resultado final intangível da vontade
geral, a mesma autora afirma que:
A vontade geral é a soma das diferenças. Diferentemente
do que se supunha, ela não suporta a homogeneidade,
não é uma verdade matemática.91 Princípio do direito e
das

leis,

a

vontade

geral

não

versa

sobre

as

particularidades e, entretanto, de algum modo diz
respeito

às

multiplicidade.

diferenças,
Não

às

existiriam

contrariedades,
leis

ou

à

direitos

estabelecidos se não houvesse contendas, conflitos,
disputas. A multiplicidade e a heterogeneidade, a
pluralidade de opiniões e culturas, integram o mundo
moderno e fazem parte da história de construção dos
conceitos de poder político, sociedade civil, cidadania.
Precisamos de leis e das normas jurídicas porque
vivemos juntos, e vivemos juntos sendo, contudo,
diferentes. (Maruyama, 2010, p. 08)92

91

Segundo a autora, esses eram os termos de J. L. Talmon, em Los Origenes de La
democracia totalitária (México; Aguillar, 1956)
92

Como crítica à uniformidade como decorrência natural da vontade geral, também URIBES
assim a contesta: “Que la voluntad general deba ser unánime no es uma exigencia constitutiva
o definitoria de la misma. Es um anhelo político que se convierte em pesadilla cuando no es
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Com relação ao aspecto que versa sobre a soberania popular enquanto
manifestação coletiva em vista da garantia e da efetividade dos direitos
humanos numa perspectiva universal, parece-nos que também duas idéias são
importantes e precisam ser postas claramente. Uma primeira idéia é sobre o
fato de que em Rousseau os direitos humanos, embora tenham como base de
ancoramento, os sentimentos e as paixões que envolvem a natureza humana,93
não podem ser concebidos a partir de uma perspectiva metafísica tão somente,
como herança natural, mas sim como construção histórica que envolve
processos de decisão política e que vem a se constituir num conjunto de regras
e leis positivas, que ordenam a vida em sociedade.
Tal conjunto de regras e leis gerais ordenadores da vida em sociedade é
resultado da manifestação autônoma de cada indivíduo enquanto cidadão, e,
constitui, a vontade geral como decorrência da soberania popular. Logo, a
soberania popular, além de estabelecer as leis em vista da garantia
constitucional dos direitos humanos, carrega também em si o poder de fazer
com que estes direitos sejam de fato efetivados e renovados constantemente,
através da pressão política popular. No dizer de Bobbio, “a soberania marca
sempre o começo de uma nova organização social: é um fato que cria
ordenamento”. (Bobbio, 2004, p. 1185)
Ainda sobre o aspecto da importância e da peculiaridade do papel
político exercido pela soberania popular em vista da efetividade dos direitos
humanos, cabe ter presente que no que se refere aos estados constitucionais
moderno/contemporâneos, os quais na sua grande maioria buscam um
equilíbrio na divisão dos poderes, há, na visão de Bobbio, um

fruto de la libre voluntad de los ciudadanos e partir de ciertas exigencias de racionalidad
aunque sean básicamente formales. (...) Esto no debe confundirse, (...) com ninguna proclama
a favor de la uniformidad social o de la unidad de critério para la acción política si no es
resultado del debate libre y público. Bien al contrario, Rousseau condena, como se há visto, la
sociedad de su tiempo en la que el propio gênio, la independencia y la identidad personal
brillan por su ausência resultado de la acción, de la influencia, de uma opinión pública
minoritária, interesada y homogeneizadora”. (Uribes, 2001, p. 278)
93

Conforme tratado ao longo do Capítulo II do presente trabalho.
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processo de formalização e despersonalização do poder,
que acaba por esconder quem, de fato, manda, em última
instância, na sociedade política. A construção do Estado
de direito parece ter amarrado e neutralizado este poder.
A soberania, porém não desapareceu: em épocas
normais

e

tranqüilas

não

é

percebida,

porque

adormecida; em situações excepcionais, em casos
limites, ela volta com toda sua força. (Bobbio, 2004b, p.
1184)

Esta visão aponta para uma leitura de que é muito difícil pensar uma
sociedade que garanta direitos humanos regida por um Estado de Direito sem
o consentimento da soberania e da vontade popular. Parece ser este o anseio
que, da modernidade até os dias atuais, é capaz de mover multidões a
manifestarem

seu

descontentamento

com

determinados

governos

manifestamente autoritários, ou mascaradamente republicanos e democráticos,
tendo em vista a defesa dos direitos fundamentais, em especial a vida, a
liberdade e a igualdade.
Por outro lado, uma segunda idéia que precisamos ter claro quando
tratamos da fundamentação dos direitos humanos numa perspectiva de
universalidade a partir de Rousseau, é a de que o pensamento político do
genebrino, sobretudo seus Princípios do direito político94, como princípios
republicanos e constitucionais, traz algumas influências à

concepção do

Estado democrático de direito da era moderna. Logo, quando se trata da
perspectiva da universalidade dos direitos humanos a partir do pensamento
político rousseauísta, se está a tratar dos fundamentos e dos valores
inalienáveis para todos os seres humanos, a saber, a vida, a liberdade e a
igualdade, mas também se está a tratar da universalidade dos direitos
humanos enquanto totalidade dos cidadãos no âmbito da territorialidade do
Estado Constitucional do qual cada um é membro, e onde cada cidadão, como
conseqüência do pacto legítimo, participa da construção, do exercício e do
gozo dos seus direitos como cidadão livre e igual. Neste sentido, é no Estado
94

Referindo-se ao conteúdo da obra O Contrato Social.
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de direito, como decorrência do Pacto legítimo, através da vivência na lei,
oriunda da vontade geral, que está posta a possibilidade da superação da
desigualdade

moral e

política

(estabelecida

entre

os

homens

pelos

pactos/estados ilegítimos) e da efetiva realização dos direitos humanos a todos
os seus membros.
A nosso ver, é sob um modelo de sociedade calcada em princípios e
valores republicanos, regida por governos democráticos, sob a decisão e
orientação do povo, que os riscos de arbitrariedades e violações por parte do
poder soberano para com os cidadãos parece ser menos previsível, e ao
mesmo tempo mais transformável, renovável e mutável. Embora não se esteja
livre dos interesses particulares, de determinados grupos ou poderes, não há
outro instrumento que melhor simbolize a soberania popular do que as
constituições nacionais que regem os povos e estabelecem seus direitos no
âmbito de seus territórios, o que no âmbito externo é expresso através das
diferentes convenções internacionais (pactos, cartas, etc). Sobre este aspecto,
conforme destaca Derathé, é possível ver uma ampla concordância com o
pensamento de Rousseau, uma vez que este
não nega que o Estado possa dar-se uma constituição,
mas, para ele, essa constituição só existe pela vontade
do soberano, o qual pode mudá-la quando lhe apraz. As
leis do Estado, inclusive as leis fundamentais, são
apenas a expressão da vontade geral. Basta, portanto,
que essa vontade mude para que as leis estabelecidas
sejam revogadas e substituídas por outras: a autoridade
que as dita pode também aboli-las. (Derathé, 2009, p.
483)95

Neste sentido, os Princípios do direito político defendidos pelo genebrino
vão na linha de que as constituições devem ser resultado de procedimentos de
ampla e permanente participação popular (assembléias, referendos, plebiscitos
95

Esta perspectiva pode ser evidenciada em Rousseau nas seguintes passagens: “Não há no
Estado nenhuma lei fundamental que não se possa revogar, nem mesmo o pacto social”
(Rousseau, 2006, p.121-122). Também, cita que: “Em qualquer situação, um povo é sempre
senhor de mudar suas leis, mesmo as melhores.” (Rousseau, 2006, p. 65).
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etc), capazes de garantir que todo o reordenamento ocorrido que tenha em
vista o bem comum corresponda à vontade popular, e respeite a singularidade
de cada cidadão ou membro da comunidade.
Por fim, cabe uma palavra no sentido de que a idéia de soberania
popular evocada por Rousseau, desde seu início, cumpre historicamente um
papel político fundamental na luta do povo em defesa dos direitos humanos e
contra o que possa vir a se constituir em regimes de governos autoritários e
ditatoriais. Talvez o ideal de soberania popular defendido por Rousseau tenha
limites conceituais na sua total abrangência ou nem mesmo encontre plena
realização do ponto de vista prático na atualidade. Contudo, não devemos
tomar o conceito apenas em caráter simbólico, uma vez que mesmo em
diferentes regimes de governo, é a soberania popular (a vontade do povo) que
na maioria das vezes cumpre com um papel crítico e de resistência contra
posturas e poderes instituídos manifestamente arbitrários, bem como incide na
defesa e na promoção dos direitos humanos das populações.
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CONCLUSÃO

Conforme brevemente tratamos na introdução deste trabalho, a tarefa de
fundamentar ou de conceituar os direitos humanos, atribuindo-lhe um valor de
universalidade, não é empresa das mais fáceis. Contudo, o desafio para tal,
não poderia ser posto, ou seria impossível, se, mesmo diante das variáveis e
das contingências que podem abrigar tal fundamentação/conceituação, não
houvesse algo comum ou orientador, entre as diferentes vertentes de
pensamento, mesmo que seja para haver entre estas, refutações e
discordâncias. Em base a esta orientação, entendemos que os direitos
humanos se pautam por valores ou princípios que identificam e possibilitam ao
indivíduo/pessoa afirmar sua condição humana, e que asseguram a este
indivíduo/pessoa a defesa e a proteção contra todos os atos que possam negar
ou ferir esta condição. Esta visão geral aponta também para a perspectiva do
universal, envolvendo a todos os homens, em todos os tempos e todas as
sociedades.96

Aliado a estes pressupostos, o desafio de fundamentar uma teoria dos
direitos humanos numa perspectiva universal a partir do pensamento político
rousseauísta, obrigou-nos a fazer opções de leitura e a estruturar uma proposta
de trabalho, que não necessariamente segue uma ordem cronológica da obra
do autor. Em base a esta opção feita, a linha condutora que construímos para
os três capítulos deste trabalho, teve como mote central, estabelecer uma
lógica de reflexão, que possibilitasse construir argumentos filosóficos acerca da
possibilidade da fundamentação dos direitos humanos numa perspectiva
universal a partir da obra de Rousseau.

96

É esta a base de pressupostos mínimos da qual precisamos partir para afirmar os direitos
humanos numa perspectiva universal. Tendo como pano de fundo estes pressupostos gerais,
Marconi Pequeno, vai dizer que: “Os direitos humanos servem, assim, para assegurar ao
homem o exercício da liberdade, a preservação da dignidade e a proteção da sua existência.
Trata-se, portanto, daqueles direitos considerados fundamentais, que tornam os homens iguais
(...). Eles são essenciais a conquista de uma vida digna, daí serem considerados fundamentais
à nossa existência.” (Pequeno. In Direitos Humanos: Capacitação de educadores, 2008, p. 24)
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No primeiro capítulo do trabalho abrimos a reflexão sobre dois aspectos
que avaliamos como importantes ante o objetivo ensejado, para posteriormente
aprofundar tais aspectos nos capítulos II e III. Os pontos introduzidos no
capítulo I versaram sobre, a relação do pensamento político rousseauísta com
a tradição jusnaturalista moderna, traçando alguns pontos de aproximação e,
também de distanciamento com esta tradição e, também sobre, como o
pensador genebrino trata do tema da introdução da desigualdade política e
moral entre os homens, na vida em sociedade. A opção feita por tratar destes
dois aspectos no capítulo I do nosso trabalho, abriu os ganchos para a reflexão
que desenvolvemos nos capítulos II e III, em vista de fundamentar uma teoria
dos direitos humanos em perspectiva de universalidade a partir da obra do
genebrino.

Tendo presente o arcabouço desenvolvido nos capítulos I, II e III da
nossa reflexão, a modo de conclusão, vamos desenvolver alguns argumentos
que, a nosso ver, configuram e caracterizam uma teoria dos direitos humanos
em

perspectiva

de

universalização

a

partir

do

pensamento

político

rousseauísta. O primeiro argumento é o de que é impossível tratar de uma
teoria dos direitos humanos numa perspectiva universal, a partir do
pensamento político rousseauísta, sem o pleno reconhecimento da liberdade e
da igualdade como condição e princípios inalienáveis do ser humano. O
segundo argumento é o de que uma teoria dos direitos humanos numa
perspectiva universal, a partir do pensamento político rousseauísta, resulta de
um embricamento entre a ordem moral, a ordem histórica e a ordem políticojurídica. O terceiro argumento é o de que uma teoria dos direitos humanos
numa perspectiva universal, a partir do pensamento político rousseauísta, não
coloca o homem e o cidadão em oposição, mas sim em movimento de
complemento.

A base que dá suporte ao nosso primeiro argumento, de que a partir
de Rousseau é impossível afirmar os direitos humanos e a sua universalidade,
sem que haja o reconhecimento da liberdade e da igualdade como princípios
inalienáveis ao ser humano, está na centralidade e no sentido que estes
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conceitos ocupam, seja na concepção antropológica, seja no pensamento
político, do genebrino.

Na perspectiva antropológica, a liberdade é a igual condição à qual a
natureza humana está atrelada e dela não pode dissociar-se ou alienar-se, sem
que com isto, incorra, na negação do seu próprio ser enquanto homem, não
importando, portanto, quem seja este homem e onde ele viva. Sobre este
aspecto, no Capítulo IV, do Livro I, do Contrato Social, quando Rousseau refuta
o argumento sobre a justificação da escravidão, sua posição é lapidar, ao
afirmar que:

Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de
homens, aos direitos da humanidade, e até os próprios
deveres. Não há nenhuma reparação possível para quem
renuncia a tudo. Tal renúncia é incompatível com a
natureza do homem, e subtrair toda liberdade e sua
vontade é subtrair toda moralidade a suas ações.
(Rousseau, 2006, p. 15)

No âmbito da perspectiva política, a liberdade e a igualdade são, para o
genebrino, os princípios que estão na base do estabelecimento das leis e,
portanto, validam o que é justo ou não, na vida em sociedade. Sobre este
ponto, no Capítulo XI, Livro II, do Contrato Social, quando trata dos diversos
sistemas de legislação, Rousseau vai dizer que:
Se indagarmos em que consiste precisamente o maior de
todos os bens, que deve ser o fim de qualquer sistema de
legislação, chegaremos à conclusão de que ele se reduz
a estes dois objetivos principais: a liberdade e a
igualdade.

A

liberdade,

porque

toda

dependência

particular é igualmente força tirada ao corpo do Estado; a
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igualdade, porque a liberdade não pode subsistir sem ela.
(Rousseau, 2006, p. 62)97

Ambos

os

aspectos

estão

diretamente

relacionados

com

os

pressupostos fundamentais dos direitos humanos numa perspectiva de
universalidade, ora como gênero humano, ora como membros de um corpo
coletivo de determinada sociedade, ou república constitucional.

Nesta mesma perspectiva, outro aspecto importante sobre a condição da
liberdade defendida por Rousseau e que possui relação intrínseca com a
concepção de direitos humanos numa perspectiva universal, deve-se ao fato de
que, para o genebrino, o sentido da liberdade, seja no homem natural ou no
homem civil, parte do pressuposto da autonomia. Neste sentido, a
circunstância do homem muda, mas não a sua essência, a sua condição
enquanto ser livre e autônomo. Logo, a liberdade não possui um sentido
absoluto, mas é condição que evolui com o desenvolver-se do homem,
enquanto ele se relaciona e estabelece compromissos com seus iguais, na
forma das leis que lhes são comuns. Em outras palavras, a liberdade é a
condição de possibilidade para a existência de iguais direitos, logo, não admitila ou negá-la, é impedir que ela se realize como direito na vida em sociedade.

O nosso segundo argumento, parte da compreensão de que uma
teoria dos direitos humanos numa perspectiva universal, a partir do
97

Sobre a importância do sentido real da igualdade na sua relação com a liberdade, o
comentário de Rocco Colangelo vai no sentido de que “en el pensamiento rousseauniano la
igualdad constituye el critério esencial, el elemento fijo y calificador de los actos de la vida
social, mientras que la libertad se presenta más bien como um elemento móvil y variable, que
extiende su propio contenido hasta donde es compatible com el ordem igualitário de la
sociedad. Para Rousseau la igualdad es la condición de la libertad de todos; justamente se lee
em El Contrato Social que la ‘libertad no puede subsistir sin ella’. Más aun, la igualdad es la
condición misma de uma sociedad no ilusória, ya que uma sociedad de desiguales – la
sociedad civil moderna – no es uma verdadera sociedad sino solo el lugar del antagonismo y
del domínio. Pero decir igualdad no basta. La Idea de igualdad no es unívoca y, por lo tanto,
remire su definición a la elección Del critério que debe calificarla: em otras palabras, igualdad
no significa nunca el simple identidad o uniformidad sino, por el contrario, relación y
proporcionalidad.” (Rocco Colangelo, Igualdad y sociedad de Rousseau a Marx, in Presencia
de Rousseau, 1972, p. 191)
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pensamento político rousseauísta, resulta de um embricamento entre a ordem
moral, a ordem histórica e a ordem político-jurídica. Neste sentido, não se pode
dizer que, a possibilidade de fundamentação dos direitos humanos a partir de
Rousseau, seja originária ou que dialoga apenas com esta ou aquela corrente
de pensamento especificamente.

O caminho reflexivo construído ao longo dos três capítulos do trabalho,
partindo dos aspectos que envolvem a natureza humana até o fazer político no
pensamento rousseauísta, mostra que para o genebrino, a ordem moral, é uma
construção no homem. Ou seja, embora a moralidade esteja presente na
natureza humana como gérmen, como semente, na expressão dos sentimentos
e das paixões, é com o desenvolvimento das faculdades virtuais (racionalidade,
perfectibilidade) que a moralidade ganha contornos concretos no homem. Esta
perspectiva mostra que, se, por um lado, não há no homem natural uma
moralidade já formada, que seja capaz de estabelecer princípios e valores
comuns a todos os homens, uma vez que ainda não estejam identificadas as
regras do justo e do injusto, do bom e do mau, não havendo, portanto, relação
de compromisso de uns com os outros, há, por outro lado, na natureza deste
homem, em potencial, uma pré-disposição, manifesta nos sentimentos e
paixões (tais como o amor de si mesmo e a piedade), que lhe dá condições e
possibilidades para construir uma base moral comum com seus iguais.

Este movimento mostra que o homem natural não é um “saco vazio”,
mas que as condições para uma vida digna em sociedade, em base aos
princípios de liberdade e igualdade, não estão dados, e que, portanto, são
resultados de construção histórica. Quando no Segundo Discurso, Rousseau
percorre o caminho que trata do desenvolvimento do homem e das primeiras
comunidades, chegando até a manobra arquitetada pelos poderosos para
instituir o contrato ilegítimo98, ele vai mostrar que junto com o alvorecer das
sociedades nascentes, desenvolveu-se no homem sentimentos e interesses

98

Conf. Rousseau, 2005, p. 221
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egoístas99, que são o primeiro passo para a instalação da desigualdade moral e
política entre os homens. Esta desigualdade não é natural, ao contrário, é
artificial, é construída, e, portanto, parte do fazer histórico do homem. Logo, a
condição livre e igual, originária ao homem, está aí negada, está sob jugo, e, o
remédio para a superação deste estágio, é, para o genebrino, a instituição do
pacto legítimo100. É este pacto que vai criar uma nova ordem, devolvendo ao
homem a condição de liberdade e igualdade, na forma de regras, leis, isto é, na
forma do direito.101

É sob um Estado de direito, portanto, que se dá a restauração da
condição de liberdade e igualdade entre os homens. É na forma da lei
convencionada que o direito natural adquire sentido e valor na vida em
sociedade, abrangendo a todos os membros de um mesmo corpo político, sob
o comando da vontade geral, em vista da superação da desigualdade moral e
política, erigida pelos próprios homens em seu prejuízo. Logo, para Rousseau,
os direitos humanos, como princípios e valores universais que conferem
dignidade ao indivíduo, possuem uma base na natureza do homem, mas
precisam ser historicamente construídos e prescritos na forma da lei. Contudo,
mesmo que para o genebrino os direitos humanos necessitem de positivação
para ganhar caráter de direito, seu sentido não se restringe ao valor de regras
jurídicas ou normativas, reguladoras da conduta dos indivíduos na sociedade, o
que o afasta do puro positivismo jurídico moderno.

99

Conf. Rousseau, 2005, p. 211

100

101

Conf. Rousseau, 2006, p. 20

Sob este aspecto, amparado por Ernest Bloch, assim comenta Douzinas: “Rousseau
resolveu o problema da proteção à liberdade individual, ao estabelecer uma relação imediata
entre os cidadãos e a vontade geral, transformando, assim, o Direito Natural, até então um
constructo filosófico ou religioso, em uma instituição histórica. O Direito Natural tornou-se a lei
legislada pela soberania popular, e a vontade geral deveria garantir que o princípio da
liberdade individual pudesse existir apenas em uma comunidade de direitos humanos. Nesse
sentido, política e direitos ficaram indissoluvelmente ligados e garantiram as conquistas da
Revolução ao submeter o governo a um controle constante dos cidadãos. O Direito Natural não
mais era deduzido de uma regra abstrata da razão e de proposições axiomáticas sobre a
natureza humana, mas tornava-se o resultado da razão concreta das pessoas.” (Douzinas,
2009, p.187)
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No terceiro argumento, vamos tratar de um aspecto comumente
delimitador no debate sobre os direitos e humanos e a sua universalidade, que
é a questão sobre se há contradição ou não, entre o homem e o cidadão. A
partir da reflexão construída ao longo do texto, ousamos propor o argumento
de que uma teoria dos direitos humanos, numa perspectiva universal, a partir
do

pensamento

político

rousseauísta,

não

pressupõe

uma

oposição

eliminadora entre o homem e o cidadão, mas de que há, nesta relação, um
movimento de complemento.

Embora este aspecto seja deveras complexo, envolvendo, inclusive,
diferentes definições102, dados os respectivos contextos das obras do
genebrino, trata-se aqui, mais uma vez, de optar por uma leitura em vista ao
objetivo deste estudo, o de fundamentar os direitos humanos numa perspectiva
universal a partir da obra de Rousseau.

Para tal, a fim de justificar o

argumento levantado, nossa posição, dá atenção prioritária à relação entre o
homem natural autêntico e o cidadão. Afinal de contas, o cidadão moderno
rousseauísta não é o resultado do homem natural autêntico que se faz na
historicidade? É possível negar no homem civil sua condição natural?

Veja que aqui estamos falando do homem natural rousseauísta, que
independentemente da sociedade e do tempo no qual vive, reúne em si todos
os traços que são essenciais e comuns a todos os homens103. Dentre os traços
deste homem está, sobretudo, a condição de liberdade e igualdade, naturais ao
homem, e que, por sua vez, é também a condição central e caracterizadora do
102

Sobre este aspecto especificamente, Derathé, desenvolveu um texto, nominado “o homem
segundo Rousseau” (que encontra-se na coletânea “Pensée de Rousseau, organizado por Paul
Benichou e outros, publicado em Paris: Éditions du Seuil, 1984), no qual vai tratar das
diferenciações entre o homem natural e o home civil em Rousseau. Sobre o homem natural,
para Derathé, há o homem selvagem (do Segundo Discurso) e o homem natural ou autêntico
(do Emílio); sobre o homem civil, há, para este mesmo autor, o burguês (do contrato ilegítimo,
no Segundo Discurso) e o cidadão (do contrato legítimo, no Contrato Social). Neste caso, é
evidente que o homem do qual partimos, não é o selvagem e primitivo, do hipotético estado de
natureza, mas sim o homem natural e autêntico.
103

Lembramos que aqui estamos falando do homem natural, dotado de potencialidades
(racionalidade, consciência, moralidade) às quais desenvolvem-se e atualizam-se
constantemente na vida em sociedade.
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cidadão rousseauísta. Neste sentido, conforme Derathé, “à sua maneira, o
cidadão é um homem autêntico, um homem verdadeiro”. (Derathé, 1984. pág.
121)
Outro aspecto que envolve a questão da contradição entre o homem e o
cidadão, é o de como conciliar os interesses particulares (do indivíduo) e os
interesses comuns (da comunidade), seja no âmbito do homem abstrato, ou do
homem vivendo em determinada sociedade. Para gerir esta tensão, valemonos novamente do comentário de Maruyama, quando ela diz que:

O problema do conflito homem-cidadão nos remete ao
desacordo entre vontade particular e vontade geral,
problema que aparece no Contrato Social. Nessa obra,
contudo, a ênfase reside principalmente no plano jurídico;
daí a afirmação de Rousseau de que a legislação perfeita
é aquela que tem como única regra a vontade geral e na
qual a vontade particular é nula.104 No Emílio, que não é
nem se pretende um tratado de direito político, tal
problema aparece em outra perspectiva, na qual
Rousseau

mostra

que

há

princípios

anteriores

e

independentes da vontade e que, inclusive, servem para
determiná-la. Se não é possível nem eficaz supor um
acordo entre a vontade particular e a vontade geral que
são, por definição, tal como podemos ver no Contrato
Social105, incompatíveis e excludentes, é possível,
entretanto, construir um método pedagógico a partir de
princípios da natureza humana, os quais nos permitem
falar numa tendência do homem à sociabilidade. Esses
princípios, dados pela consciência moral, tornam-se
condição para que os indivíduos, não obstante seus
interesses particulares, ajam em acordo com valores
comuns relativos à humanidade ou a um grupo ou nação
104

Conf. Rousseau, 2006, p. 78

105

Conf. Rousseau, 2006, p. 34
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particular. Desse ponto de vista, não é preciso optar entre
ser homem ou ser cidadão. (Maruyama, 2001, p. 37)

Enfim, parece que a herança do pensamento político rousseauísta,
influenciou de forma bastante substantiva, para que a reflexão sobre os direitos
humanos numa perspectiva de universalidade, viesse a tornar-se expressão
política, na concepção das declarações de 1789 (Declaração dos direitos do
homem e do cidadão) e de 1948 (Declaração Universal dos Direitos Humanos),
entre outras. Tais Declarações, mesmo que carreguem em si próprias o desafio
da realização, são orientadas por princípios e valores, pretensamente
universais, e intencionam uma busca pela superação das desigualdades que
eliminam a condição que nos é comum a todos.

117

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARENDT, Hannah. Da Revolução. Brasília: UnB; São Paulo: Ática, 1988.

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário
de Política. Trad. Carmen C. Varriale et.al.; Brasília: Editora UNB, 12 ed. Vol. 2,
2004.

CARBONARI, Paulo C. (Org). Sentido Filosófico dos Direitos Humanos: leituras
do pensamento contemporâneo. Passo Fundo: IFIBE, 2006.

_____. Sentido Filosófico dos Direitos Humanos: leituras do pensamento
contemporâneo 2. Passo Fundo: IFIBE, 2009.

CASSIRER, Ernest. A filosofia do iluminismo. Tradução Álvaro Cabral.
Campinas, SP: Editora UNICAMP, 1994.

_____. A questão Jean-Jacques Rousseau. Tradução Erlon José Paschoal,
Jézio Gutierre; revisão Isabel Maria Loureiro. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

COLANGELO, Rocco. Igualdad Y sociedad de Rousseau a Marx. In: Presencia
de Rousseau. Selección de José Sazbón. Buenos Aires: Ediciones Nueva
vision, 1972.

COMPARATO, Fábio Konder. "Jean-Jacques Rousseau e a regeneração do
mundo moderno". In: Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São
Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 228-269.

118

COUTINHO, Carlos Nelson. De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria
política. São Paulo: Boitempo, 2011.

DEBRUN, Michel. Algumas Observações sobre a noção de “Vontade Geral” no
“Contrato Social”. In: Estudos em Homenagem à Jean Jacques Rousseau –
200 anos do Contrato Social. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1962,
p.39-58.

DENT, N.J.H. Dicionário Rousseau. Tradução Álvaro Cabral; revisão técnica,
Renato Lessa. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 1996.

DERATHÉ, Robert. L´homme selon Rousseau. In: Bénichou, Paul et alli (orgs.)
Pensée de Rousseau. Paris: Seuil, 1984. pp. 109-124.

DERATHÉ, Robert. Rousseau e a Ciência Política de seu tempo. Trad. Natália
Maruyama. São Paulo: Editora Barcarolla e Discurso Editorial, 2009.

DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. Tradução Luzia Araújo. São
Leopoldo: Unisinos, 2009.

FONSECA JR., Gelson (Org.). Rousseau e as relações internacionais. São
Paulo: Imprensa Oficial, 2003.

GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno.
Tradução Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
HABERMAS, J. “Três modelos de democracia”. Tradução de Gabriel Cohn e
Álvaro de Vita. Revista Lua Nova – CEDEC, São Paulo, n. 35 e 36, 1995.

_____. Direito e democracia: entre a facticidade e validade. Volume I. Tradução
de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997a.

119

_____. Direito e democracia: entre a facticidade e validade. Volume II.
Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1997b.

HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, A matéria, forma e poder de um estado
eclesiástico e civil. Tradução de Rosina D’Angina. São Paulo: Ícone, 2008.

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem,
os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução de Magda Lopes e
Marisa Lobo da Costa. Petrópolis/RJ: Vozes, 2001.

MARUYAMA, Natália. A contradição entre o homem e o cidadão: consciência e
política segundo J.-J. Rousseau. São Paulo: Humanitas: Fapesp, 2001.

_____. A moral e a filosofia política de Helvétius: uma discussão com J.-J.
Rousseau. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: Fapesp, 2005.

_____. “Direito, humanidade e liberdade: a interpretação contemporânea de J.J. Rousseau e o aspecto histórico dos direitos humanos”. Crítica, Revista de
Filosofia, Londrina, UEL, v. 12, p.219-239, abr. 2007.

_____. "Os princípios da filosofia política de Rousseau: vontade geral e
sentimento moral no debate sobre a universalidade dos direitos humanos".
ethic@, Florianópolis: UFSC, v. 9, n. 1, p. 1-16, jun. 2010.
[http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et91art%20Natalia.pdf]

MASTERS, Roger D. The political philosophy of Rousseau. Princeton – New
Jersey: Princeton University Press, 1968.

MOSCATELI, Renato. A liberdade como conceito metafísico e jurídico em
Rousseau. In: Princípios. Natal, v. 15, n.24, jul/dez. 2008, p. 59-79.

120

PEQUENO, Marconi. O fundamento dos Direitos Humanos. In: Direitos
Humanos: capacitação de educadores. Maria de Nazaré Tavares Zenaide, ET
al. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2008.

REIS, Helena Esser dos. Sobre a construção do consenso: uma abordagem da
vontade geral In: SILVA, Genildo (org) Rousseau e o iluminismo. Salvador:
Arcádia, 2009

_____. Considerations politique à partir du sentimento de pitié. In: POMBO,
Olga; MELIN, Nuno (Orgs.). Rousseau e as ciências. Lisboa: CFCUL, 2013. p.
103-115.

ROUSSEAU, J-J. Coleção os pensadores. Tradução de Lourdes Santos
Machado; introduções e notas de Paul Arbousse-Bastide e Lourival Gomes
Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
_____. Tratado sobre a Economia Política. In: Rousseau e as relações
internacionais. Tradução de Sérgio Bath; prefácio de Gelson Fonseca Jr. São
Paulo: Imprensa Oficial, 2003a.
_____. Projeto de Constituição para Córsega. In: Rousseau e as relações
internacionais. Tradução de Sérgio Bath; prefácio de Gelson Fonseca Jr. São
Paulo: Imprensa Oficial, 2003b.

_____. Considerações sobre o Governo da Polônia. In: Rousseau e as relações
internacionais. Tradução de Sérgio Bath; prefácio de Gelson Fonseca Jr. São
Paulo: Imprensa Oficial, 2003c.

_____. Emílio ou Da educação. Tradução de Roberto Leal Ferreira; introdução
de Michel Launay. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

_____. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens, precedido de Discurso sobre as ciências e as artes. Tradução de
Maria Ermantina Galvão; introdução de Jacques Roger. São Paulo: Martins
Fontes, 2005.

_____. Carta a Christophe de Beaumont e outros escritos sobre Religião e a
Moral. Organização e apresentação José Oscar de Almeida Marques... (ET al.).
São Paulo: Estação Liberdade, 2005b.

121

_____. O contrato social. Tradução de Antonio de Padua Danesi; introdução de
Pierre Burgelin. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

_____. Cartas escritas da montanha. Tradução e notas de Maria Constança
Peres Pissara... et al. São Paulo: EDUC: UNESP, 2006b.
_____. Confissões. Tradução livros I a X Rachel de Queiroz, livros XI e XII José
Benedito Pinto. São Paulo: Edipro, 2008.

_____. Textos autobiográficos e outros escritos. Tradução, introdução e notas
Fúlvia M. L. Moretto. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

RUIZ, Castor Bartolomé. Os direitos humanos como direitos do outro. In:
FEREIRA, L; ZENAIDE, M.N; PEQUENO, M. (Orgs.). Direitos humanos na
educação superior: subsídios para a educação em direitos humanos na
filosofia. João Pessoa: UFBP, 2010. p. 189-227.

STRAUSS, Leo. Direito natural e história. Tradução Miguel Morgado.
Lisboa/Portugal: Edições 70 Ltda, 2009.

URIBES, J. M. R. Rousseau: Estado de derecho, democracia y derechos. In:
Historia de los derechos fundamentales. (T. II): Siglo XVIII (Vol. III). Direccion
de Gregório Peces-Barba Martinez et al; Madrid: Dykinson, 2001. p. 249-295

VIROLI, Maurizio. Jean-Jacques Rousseau and the ‘well-ordered society’.
Translated by Derek Hanson. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

