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A desigualdade entre homens tem limites colocados pelas mãos da natu-

reza, mas a das sociedades pode crescer incessantemente até que uma 

única absorva todas as outras. 

(Rousseau, Do estado social). 

 

Sinto a dificuldade do projeto de libertar vossos povos. O que não é so-

mente o interesse mal-entendido, o amor-próprio e os preconceitos dos 

senhores. Esse obstáculo vencido, temerei os vícios e a covardia dos 

servos. A liberdade é um alimento suculento, mas de pesada digestão; 

são necessários estômagos bem sadios para suportá-los. ... Altiva e 

santa liberdade! 

(Rousseau, Considerações sobre o Governo da Polônia). 

 

Tudo decorre de um temperamento versátil que é agitado por um vento 

impetuoso, mas que volta à calma assim que o vento para de soprar. É 

minha natureza inflamda que me agita, é minha natureza idolente que 

me apazigua. Cedo a todos os impulsos existentes; todo choque provoca 

em mim um movimento intenso e breve; assim que cessa o choque, o 

movimento cessa, e nada que passou pode se prolongar em mim. Todos 

os acontecimentos do acaso, todas as máquinas da humanidade têm 

pouco poder sobre um homem assim constituído. 

(Rousseau, Oitava caminhada) 

 

A única servidão real é a da natureza. Os homens são apenas seus ins-

trumentos. ... cheguei à conclusão que minha mudança de condição era 

mais aparente que real; que se a liberdade consistisse em fazer o que se 

quer, homem algum seria livre; que todos são fracos, dependentes das 

coisas, da dura necessidade; que aquele que melhor sabe querer tudo o 

que esta ordena é o mais livre, já que nunca é forçado a fazer o que não 

quer. 

(Rousseau, Émile e Sophie ou os solitários). 

  



RESUMO 

Esta pesquisa compreende os fundamentos que compõem a formulação e 

explicação da teoria da convenção no conjunto das obras políticas de Jean-Jacques 

Rousseau, cujo enfoque filosófico delineia-se no campo ético-político. O objetivo 

primordial desta tese é investigar os fundamentos do pensamento político a partir das 

condições de possiblidade e validade no campo teórico-prático com a finalidade de 

explicar a formulação da teoria da convenção em Jean-Jacques Rousseau. De modo que, 

do ponto de vista da problematização, a pesquisa que resultou nesta sistematização foi 

motivada pela constatação de que a formulação e explicação da convenção localiza o seu 

fio condutor em uma fundamentação ontológica. Será possível projetar estudos 

filosóficos de dados racionais tão evidentes? Aceita-se, desde Galileu, que perguntas sem 

condições de serem respondidas não são inteligentes, exatamente porque não contém 

respostas possíveis. Qual é o estímulo se elas parecem tão evidentes ou factíveis? O fato 

é propriamente o pressuposto de que a ordem social resulta tão somente de uma 

convenção; que a convenção não é uma realidade derivada da natureza, mas apenas um 

ato de vontade humana, cuja ocorrência possível se faz pela convergência de interesses. 

Há, então, dois problemas, um desdobra-se no outro, de maneira que o primeiro versa 

sobre os fundamentos da convenção, e o segundo responde à formulação da teoria da 

convenção. Primeiro: como é possível a convergência de interesses para a consecução da 

vontade geral no seio da sociedade civil? O que levaria o homem a querer convencionar, 

submeter-se a outro corpo além de si mesmo? – Por quê? Talvez, se houvesse ficado 

apenas sob os cuidados da natureza providente sua vida restaria suficientemente 

abastecida, à qual sua real entrega faria com que todas as necessidades que ansiamos fora 

dela, além de não ter sentido algum para ele, teriam ficado fora de seu alcance. Segundo: 

como é possível a convergência de interesses para a consecução da vontade geral sem a 

necessidade de supressão do conflito de interesses do seio da sociedade civil e do 

concurso deles entre os indivíduos e as partes? Assim, objetivou-se a radicalidade formal 

do Contrato contra o factual para esclarecimento dos fundamentos antropológico, 

psicológico, histórico, político e jurídico, aos quais pensamos constituírem-se como 

unidade real da teoria da convenção em Jean-Jacques Rousseau. Também buscou-se 

mostrar que é possível a convergência de interesses para a consecução da vontade geral 

sem a necessidade de supressão do conflito de interesses do seio da sociedade civil e do 

concurso deles entre os indivíduos e as partes. A convenção, como espírito da ordem 

social, indica que a continuidade da base possível de unidade convencional depende do 

cultivo e ressignificação substancial da dignidade de seus componentes. De maneira que 



a possibilidade de perpetuidade das obrigações está condicionada à real efetividade de 

proteção dos próprios indivíduos integrantes do conjunto da sociedade. Isto leva-nos a 

inferir que a duração do corpo político poderá ser medida pela dimensão e profundidade 

do cuidado dedicado a cada uma de suas partes. 

Palavras-chave: Fundamentos, Teoria, Convenção, Rousseau. 

  



ABSTRACT 

This research comprises the foundations that make up the formulation and expla-

nation of the theory of the convention in the political works of Jean-Jacques Rousseau, 

whose philosophical approach delineates in the ethico-political scope. The main objective 

of this thesis is to investigate the foundations of political thought from the conditions of 

possibility and validity in the theoretical-practical field with the purpose of explaining the 

formulation of the theory of the convention in Jean-Jacques Rousseau. So that, from the 

point of view of the problematization, the research that resulted in this systematization 

was motivated by the fact that the formulation and explanation of the convention locates 

its thread in an ontological foundation. Is it possible to project philosophical studies of 

such obvious rational data? It has been accepted since Galileo that unanswered questions 

are not intelligent, precisely because it contains no possible answers. What is the stimulus 

if they seem so obvious or feasible? The fact is, properly, the supposition that the social 

order results only from a convention; that convention is not a reality derived from nature, 

but only an act of human will, whose possible occurrence is made by the convergence of 

interests. There are, then, two problems, one unfolds in the other, so that the first refers 

to the foundations of convention, and the second responds to the formulation of conven-

tion theory. First, how is convergence of interests possible for the attainment of the gen-

eral will within civil society? What would make a man want to agree, submit to a body 

other than himself? - Because? Perhaps if he had been left alone under the care of provi-

dent nature his life would be sufficiently well supplied, to whose real delivery he would 

have made all the necessities that we longed for outside her, apart from having no mean-

ing for him, would have been out of his reach. Secondly, how is the convergence of in-

terests for the attainment of the general will possible without the need to suppress the 

conflict of interests within civil society and their competition between individuals and 

parties? Thus, the objective is the formal radicality of the Contract against the factual to 

clarify the anthropological, psychological, historical, political and juridical foundations, 

to which we think to constitute as a real unit of the theory of the convention in Jean-

Jacques Rousseau. It has also been sought to show that convergence of interests is possi-

ble for the attainment of the general will without the need to suppress the conflict of 

interests within civil society and their competition between individuals and parties. Con-

vention as the spirit of the social order indicates that the continuity of the possible basis 

of conventional unity depends on the cultivation and substantial re-signification of the 

dignity of its components. So that the possibility of perpetuity of the obligations is con-

ditioned to the real effectiveness of protection of the individual members of society. This 



leads us to infer that the duration of the body politic can be measured by the size and 

depth of care devoted to each of its parts. 

Keywords: Fundamentals, Theory, Convention, Rousseau. 

  



RESUMÉ 

Cette recherche comprend les fondements qui constituent la formulation et 

l'explication de la théorie de la convention dans l'ensemble des œuvres politiques de Jean-

Jacques Rousseau, dont le centre philosophique est délimité dans le champ éthico-

politique. L'objectif principal de cette thèse est d'étudier les fondements de la pensée 

politique à partir des conditions de possiblité et de validité dans le domaine théorique et 

pratique afin d'expliquer la formulation de la théorie de la convention de Jean-Jacques 

Rousseau. Ainsi, du point de vue de la problématisation, la recherche qui a abouti à cette 

systématisation était motivée par le fait que la formulation et l'explication de la 

convention prennent comme fil conducteur un fondement ontologique. Est-il possible de 

projeter des études philosophiques de données aussi évidentes et rationnelles? Selon 

Galileo, les questions sans réponse ne sont pas intelligentes, car elles ne contiennent pas 

de réponses possibles. Quel est le stimulus s'ils semblent si évidents ou faisables? Le fait 

est proprement le présupposé que l'ordre social ne résulte que d'une convention; cette 

convention n'est pas une réalité dérivée de la nature, mais seulement un acte de volonté 

humaine, dont la réalisation est possible par la convergence d'intérêts. Il y a donc deux 

problèmes, l’un se développant dans l’autre, de sorte que le premier traite des fondements 

de la convention et le dernier répond à la formulation de la théorie de la convention. 

Premièrement, comment la convergence des intérêts est-elle possible pour réaliser la 

volonté générale au sein de la société civile? Qu'est-ce qui donnerait à un homme envie 

d'être convaincu, de se soumettre à un corps autre que lui-même? - Pourquoi? Peut-être 

que s'il avait été laissé seul dans le soin de la prévoyance, sa vie serait suffisamment 

nourrie; à quoi sa véritable reddition rendrait toutes les nécessités que nous attendions 

longtemps en dehors d'elle, en plus de n'avoir aucune signification pour lui, auraient été 

hors de sa portée. Deuxièmement, comment la convergence des intérêts pour la réalisation 

de la volonté générale est-elle possible sans la nécessité de supprimer les conflits 

d’intérêts au sein de la société civile et leur concurrence entre les individus et les parties? 

Ainsi, l’objectif est la radicalité formelle du Contrat contre le factuel pour clarifier les 

fondements anthropologiques, psychologiques, historiques, politiques et juridiques que 

nous pensons constituer en tant qu’unité réelle de la théorie de la convention de Jean-

Jacques Rousseau. On a également cherché à montrer que la convergence des intérêts est 

possible pour réaliser la volonté générale sans qu'il soit nécessaire de supprimer les 

conflits d'intérêts au sein de la société civile et leur concurrence entre individus et parties. 

La convention, en tant qu'esprit de l'ordre social, indique que la continuité de la base 

possible de l'unité conventionnelle dépend de la culture et de la signification substantielle 



de la dignité de ses composants. De telle sorte que la possibilité de perpétuité des 

obligations soit conditionnée à l'efficacité réelle de la protection des propres individus 

intégrant l'ensemble de la société. Cela nous amène à en déduire que la durée du corps 

politique peut se mesurer à la taille et à la profondeur des soins consacrés à chacune de 

ses parties. 

Mots-clés: Fondamentaux, Théorie, Convention, Rousseau. 
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INTRODUÇÃO 

O tema desta tese consiste na investigação dos fundamentos que compõem a for-

mulação e explicação da teoria da convenção em Jean-Jacques Rousseau, o seu enfoque 

é de natureza filosófica e se encontra delineado no campo ético-político. 

Inicialmente, para propiciar uma boa visualização do conjunto desta tese preferiu-

se indicar neste momento duas questões preliminares (dado ou fato inicial) que ajudassem 

a caracterizar o percurso realizado, cujo objetivo final é mostrar os fundamentos que con-

tribuem para a formulação e explicação da teoria da convenção em Jean-Jacques Rous-

seau. Primeira questão é a da exigência necessária da busca de fundamento da ordem 

social, que está subscrita no título do Capítulo V, Livro I, do Contrato social3, o qual 

assevera: “Que é sempre preciso remontar a uma primeira convenção”4. Porém, é preciso 

reiterar que remontar à primeira convenção é aceitar que é possível encontrar a fonte de 

justificação racional, pela qual se tem o fundamento essencial da própria ordem social. 

No entanto, deve-se alertar que não se pode interpretar a primeira convenção como se 

fosse a Primeira Constituição de um país, razão pela qual somos levados a tentar compre-

ender o ato fundamental como a condição de ser do próprio direito. Este percurso fica 

aberto a partir do Capítulo I, Livro I, do Contrato social, por meio da seguinte reiteração: 

“Mas a ordem social é um direito sagrado, que serve de base a todos os outros. Entretanto 

esse direito não vem da natureza, ele está, portanto, fundado sobre convenções”5. Outra 

questão é a que circunscreve a própria jurisdição do fundamento necessário, e se coloca 

nos seguintes termos: “Fora esse contrato primitivo, a voz da maioria sempre obriga todos 

os demais, é uma consequência do próprio contrato”, e, por sua vez, por consequência 

lógica intrínseca, deixa-se espaço aberto à espécie de obrigação cívica perpétua6, em ra-

zão de se pensar que o cidadão, tal como propugna Rousseau, “dá seu consentimento a 

todas as leis, inclusive àquelas que são aprovadas contra a sua vontade e àquelas que o 

 
3 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. [2012b]. Du contract social. Présentation par Bruno Bernadi. Paris: 

Flammarion, 2012. Consultamos também as seguintes edições brasileiras Do Contrato social: [1999a]. 

Trad. Lourdes Santos Machado. Introdução e notas Paul Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado. 

São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Col. ‘Os Pensadores’); [2011a]. Tradução Eduardo Brandão, Introdução 

Maurice Cranston. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011. 

4 Cf. ROUSSEAU, CS, I, V, 2012b, p. 50. 

5 “Mais l’ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point 

de la nature; il est donc fondé sur des conventions” (ROUSSEAU, CS, I, I, 2012b, p. 42). 

6 Hipótese que será desenvolvida na Segunda parte, especificamente no Capítulo 11: Obrigação perpétua. 
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punem se ele ousar violar uma. A vontade constante de todos os membros do Estado é a 

vontade geral; é por ela que eles são livres”7. A continuidade de obrigações exige abor-

dagem específica. 

Ora, do ponto de vista da problematização (Por quê?), a pesquisa que resultou 

nesta sistematização foi motivada pela constatação de que a formulação e explicação da 

convenção localiza o seu fio condutor em uma fundamentação ontológica. Será possível 

projetar estudos filosóficos de dados racionais tão evidentes? Aceita-se desde Galileu8 

que perguntas sem condições de serem respondidas não são inteligentes, porque não con-

tém respostas possíveis. Há algum estímulo decorrente das duas questões apontadas por 

Rousseau, se elas parecem tão evidentes ou factíveis? O fato é propriamente o pressuposto 

de que a ordem social resulta tão somente de convenção; que a convenção não é uma 

realidade derivada da natureza mas apenas um ato de vontade humana, cuja ocorrência 

possível se faz pela convergência de interesses. Nosso problema é formulado da seguinte 

maneira: como é possível a convergência de interesses para a consecução da vontade geral 

no seio da sociedade civil? O que levaria o homem a querer se convencionar, submeter-

se a outro corpo além de si consigo mesmo? – Por quê? Talvez, se houvesse ficado apenas 

sob os cuidados da natureza providente sua vida restaria suficientemente abastecida, à 

qual cuja real entrega faria com que todas as necessidades que ansiamos fora dela, além 

de não ter sentido algum para ele, teriam ficado fora de seu alcance. 

Assim, as duas questões iniciais deixam em evidência uma base paradigmática 

metodológico-ontológica, que, em vez de ser apenas uma passagem que vai do “ontoló-

gico ao metodológico”9, realmente é indispensável para se pensar “o direito político” em 

 
7 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, II, 2012b, p. 143. 

8 Avaliando o principal legado de Galileu sobre a evidência científica, Bertrand Russell chama à atenção 

para o fato de que a dignidade da inferência consiste em seu maior alto grau de certeza. Por causa dessa 

alta probabilidade de certeza da inferência é que é possível, segundo ele, a ciência incorporar generalizações 

(Cf. RUSSELL, Bertrand. Conhecimento humano: seu escopo e seus limites. Tradução Renato 

Prelorentzou. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p. 486-487). 

9 Apesar da insistência de Rawls em apontar o aspecto ontológico em Hobbes e Rousseau, segundo Bruno 

Bernadi ocorre nesses autores uma passagem “do ontológico para o metodológico”: “Nous restons en plein 

jusnaturalisme, mais dans un jusnaturalisme spéculairement renversé. Le discours de l’universel a changé 

de régime, passant de l’ontologique au logique, mais ses lemmes essentiels et sa structure globale ont été 

conservés. Nous devons donc écarter l’idée que serait ainsi retrouvée la voie politique esquissée par Hobbes 

et Rousseau, et qui est restée comme un bras mort de la modernité. Rawls, il est vrai, a d’abord cru pouvoir 

s’inscrire dans la continuité de Rousseau: tant qu’il l’a lu, sous l’influence de Judith Shklar, comme un 

contractualiste jusnaturamiste [sic]. Il y a renoncé parce que la divergence de leurs démarches lui est 

devenue patente. Pour la voie politique, suivie par Rousseau, la société politique ne peut s’instituer qu’en 

produisant la volonté, la rationalité et l’autonomie collectives qu’elle requiert; pour la voie néo 

jusnaturaliste, à la quelle volens nolens Rawls se rattache, la société politique suppose des individus 
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Rousseau. O aspecto ontológico se mostra a partir da própria concepção da constituição 

da “existência”10 como possibilidade real. 

Referente às significações da vontade geral, cabe salientar a contribuição de 

Bertrand de Jouvenel em mostrar que Rousseau complementa com “uma acepção moral” 

a lista que vem de longo tempo das três acepções: “lógico, jurídico, teológico”11. De 

maneira que até aí são quatro acepções. Pela formulação crítica de Cornelius 

Castoriadis12, temos duas outras que residem “no plano ontológico e plano político”, 

porquanto responderem a “auto-instituição” como autonomia. Ausência da acepção 

“ontológica” do campo de “auto-instituição” é indício de que, por alguma razão, se 

excluiu aquilo que integra a natureza e a essência humana; cujas consequências 

ontológicas seriam severas, pois provavelmente desencadearia práticas de barbárie contra 

a dignidade humana. Porque a dimensão simbólica da existência humana não deve se 

encontrar encerrada nas imediações do melhor sistema social. 

A reiteração de que o direito político deve ser tomado a partir da convenção ori-

ginária recusa, por ela mesma, qualquer fundamento de legitimidade da autoridade polí-

tica assentado seja na autoridade paterna, no direito do mais forte ou no direito do con-

quistador. Até porque a análise desses casos não ultrapassaria a dimensão da própria ca-

suística. Mas condicionar a abordagem do direito político a partir da convenção originária 

por si só aponta o âmbito ontológico da questão, a busca de fundamentação da própria 

ideia de direito político. Por isso “é necessário remontar à primeira convenção”, o que 

torna problemático o recurso aos argumentos “casuísticos”13 (articulados em vista de so-

luções concretas). Em vez de iniciarmos com o estudo de caso ou argumentos de casos a 

 

rationnels et libres” (BERNARDI, 2008, p. 6). Grifos e destaques são meus. 

10 O discurso que tem como referência a existência, adaptanto-se interpretação de Pierre Burgelin, “não 

pode se referir senão à plenitude ontológica que exprime a ideia de natureza, sobretudo quando, abandonada 

a ela mesma, ela constitui um puro estado de natureza” (BURGELIN, Pierre. [1952]. La philosophie de 

l’existence de J.-J. Rousseau. Paris: PUF, 1952. p. 224). 

11 Cf. JOUVENEL, 1947, p. 105. 

12 Cf. CASTORIADIS, 1992, p. 148. 

13 Neste sentido, contrastar a John Rawls, quando sugere que Rousseau recorre a argumentos casuísticos 

(estilo de abordagem que se faz por reduções a partir de casos específicos), assim como Locke, para 

demonstrar que a autoridade política deve ser fundada em um pacto social” (RAWLS, John. Lectures on 

the History of Political Philosophy. Edited by Samuel Freeman. Cambridge (Massachusetts) / London: 

Harvard University Press, 2008. p. 216-217. Acompanhamos a versão brasileira: Conferências sobre a 

história da filosofia política. Tradução Fabio M. Said. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 234-

235). 

 



23 

 

prioridade é a dimensão da definição, que é essencialmente o campo ontológico propria-

mente dito. Em que pese o método rousseauniano dispensar o estudo de casos, é impor-

tante destacar que alguns recortes de casos podem auxiliar a compreensão e o entrecru-

zamento de métodos no pensamento político rousseauniano. Neste sentido, concordamos 

com Milton Nascimento quando diz que não se pode esperar de Rousseau “um projeto 

factível, isto é, uma boa agenda política ou um bom manual de educação e ele não faz 

nem uma coisa, nem outra, porque não é isto que está no seu horizonte teórico”14. 

*** 

Qual a relevância da tese ora apresentada? – Reler o pensamento clássico é jogar 

luzes sobre a humanidade temporã, é oportunizar ao pensamento político a recepção e o 

confronto de legados que persistem e aquilatam culturas hodiernas. Se, de fato, os mo-

dernos ousaram imitar e ultrapassar os antigos quanto a abertura de novos caminhos, 

como sugere Pascal15, talvez devêssemos imitar e ultrapassar os modernos quanto às luzes 

lançadas sobre a humanidade, e tentássemos a convivência da experiência de autonomia 

humana vislumbrada por eles. Assim, em vez de apenas estimar a possibilidade de supe-

ração da tensão social pela supremacia da vontade geral, conforme preceituam os verda-

deiros Princípios do direito político de Rousseau, quiçá fosse possível imitar e superar o 

genebrino compreendendo e aprimorando o jogo da máquina republicano-democrática na 

atualidade pelas mãos do próprio povo, concreta e substancialmente. Ora, assim como é 

menos suportável o desenvolvimento de conhecimento científico historicamente descon-

textualizado16 e irresponsável, também é pouco suportável o conhecimento filosófico es-

vaziado de sentidos e sem os laços do homem de si consigo, com outro e com o mundo 

sociocultural e historicamente determinado. 

 
14 Cf. NASCIMENTO, Milton Meira do. Figuras do corpo político: o último dos artefatos morais em 

Rousseau e Pufendorf. Tese de Livre Docência. São Paulo: FFLCH/USP, 2000, p. 194. 

15 Cf. PASCAL, Blaise. [2017]. Do espírito geométrico e Da arte de persuadir: e outros escritos de 

ciência, política e fé. Trad. Fábio Fortes. 1.ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. p. 108. 

16 Talvez fosse o caso inserir o ‘Rousseau de Roger Master’ na linha da contextualização histórica, 

principalmente tendo em vista o que ele disse incialmente em sua conclusão, de que “estudar as obras 

filosóficas de Rousseau permanece um exercício estéril, se não vemos sua pertinência a respeito dos 

problemas humanos e sociais que persistem” (MASTERS, Roger D. La philosophie politique de 

Rousseau. Traduit par Gérard Colonna d’Istra, Jean-Pierre Guillot. Lyon: ENS Éditions, 2002. p. 473). 

Cabe inserir também nessa linha Leo Strauss, que se ocupa em levantar a potência do convencionalismo 

que rejeita o direito natural em nome de história (Cf. STRAUSS, Leo. Direito natural e história. Tradução 

Bruno Costa Simões. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014). 
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Para nós, a relevância17 do estudo sobre os fundamentos do pensamento político 

que contribuem para formulação e explicação da teoria da convenção em Jean-Jacques 

Rousseau consiste em seu próprio status ontológico, cuja base conecta os demais funda-

mentos com maior grau de evidência, possibilidade, integralidade, consubstanciando-se 

a relação sociedade e humanidade. Nota-se o quão importante é a convenção18, especial-

mente tendo em vista que o exame da noção de convenção ocupa lugar central no conjunto 

das obras de Rousseau19. 

*** 

Do ponto de vista de nosso objeto (O que?) de pesquisa, essa tese é de natureza 

filosófica e consiste na ordenação dos fundamentos ontológico, antropológico, psicoló-

gico, histórico, político e jurídico que sustentam a formulação e explicação da teoria da 

convenção no pensamento político de Jean-Jacques Rousseau. A delimitação do objeto 

 
17 Desconfiar, sim; mas até que ponto? – Tecendo sobre “elementos de uma sociedade livre”, Paul 

Feyerabend se questiona: “Podemos confiar em nossos especialistas, físicos, filósofos, curadores e 

educadores? Será que eles sabem o que estão dizendo ou meramente querem duplicar sua própria existência 

infeliz? Será que nossas grandes mentes – Platão, Lutero, Rousseau, Marx – têm algo a oferecer, ou é a 

reverência que sentimos por eles apenas um reflexo de nossa própria imaturidade?” (FEYERABEND, Paul. 

Adeus à razão. Tradução Vera Joscelyne. São Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 365 ). 

18 Mesmo considerando problema fundamental aquilo que é extemporâneo ao espírito da convenção em 

Rousseau, Roger Masters se encontra entre os comentadores mais respeitados nessa temática. Roger 

Masters discute “A tensão entre a natureza e a sociedade civil” no terceiro tópico do Capítulo VI de sua 

obra em que aborda a “natureza do direito político” a partir da perspectiva do Manuscrito de Genebra de 

Rousseau (Cf. MASTER, Roger D. The political philosophy of Rousseau. New Jersey: Princeton 

University Press, 1968). Apesar de ter dado espaço aos detratores de Rousseau, cujo pensamento político 

julgam ser a fonte do totalitarismo moderno, Masters acredita que estamos “em posição um pouco melhor 

para entender a conexão entre o ensino filosófico de Rousseau em geral (que é caracterizado pelo apelo da 

convenção social à natureza) e seu ensino político propriamente (que tenta mostrar aos homens como as 

convenções sociais podem se tornar verdadeiramente legítimas). Ao fazê-lo, talvez fique mais claro por que 

Rousseau, que denunciou a tirania de maneira tão consistente, pode ser considerado como fonte do 

totalitarismo moderno por alguns comentadores”(*) [Cita, entre outros: (*) TALMON, J. L. The Origins of 

Totalitarian Democracy. New York: Praeger, 1960, pp. 38-49]. (Idem., p. 293-294, tradução nossa). Essa 

dificuldade apontada como fundamental por Roger Masters, já havia sido detectada por Ch. BRUNOLD e 

J. JACOB: “A questão que talvez interesse saber em qual medida chega realmente à conciliar, em sua obra 

e em seu pensamento, as tendências e as ideias que fizeram dele, ao mesmo tempo, o ancestral do 

individualismo romântico e do autoritarismo jacobino” (1965, p. 71). Do ponto de vista da importância, N. 

J. H. Dent, em seu verbete, mesmo remetendo a Roger Masters, trata muito pouco sobre o tema convenção 

(Cf. DENT, N. J. H. Dicionário Rousseau. Tradução Álvaro Cabral. Revisão técnica Renato Lessa. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1996, p. 89-90). 

19 A Convenção ocupa lugar de destaque em diversas obras do autor, desde o Discurso sobre a origem e 

os fundamentos da desigualdade entre os homens (ou Discurso sobre a desigualdade, ou Segundo 

discurso); verbete de Economia política; primeira versão Do contrato social ou Ensaio sobre a forma 

da República (ou Manuscrito de Genebra); fragmentos Princípios do direito da guerra, e Escritos 

sobre a paz perpétua (ou Extratos); Emílio (ou da Educação); Contrato social (ou Princípios do direito 

político); Ensaio sobre a origem das línguas (ou Ensaios); Cartas escritas da montanha (ou Cartas da 

montanha); Considerações sobre o governo da Polônia (ou Polônia), Diálogos etc. 
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de pesquisa engloba problemas, hipóteses e variáveis. 

Nossa hipótese geral (suposto fator que pode se relacionar com a variável em es-

tudo) é a seguinte: se, de fato, a convenção é mais que um simples constructo (entidade20 

confirmada por hipóteses ou por sistema linguístico, ou que serve como ancoradouro para 

observações), então ela pode ser avaliada como unidade indivisível que existe sob a forma 

de realidade compossível (uma possibilidade real21, substancial e qualitativamente com-

plexa, e sem qualquer contradição), visto que congrega elementos constitutivos suficien-

tes para determinar o ser social coletivo e individual em modo relacional. 

Em nossa análise, a convenção como problema é o principal componente do qua-

dro hipotético, acredita-se que a convenção seja a fonte interna de justificação racional 

da autoridade entre homens, que a convenção é a condição de explicação da primazia da 

vontade geral como fundamento de legitimidade política – necessária ao advento da so-

ciedade justa, viável e estável, que a convenção mantém preservada a pluralidade, defi-

nida enquanto unidade e capacidade de relação com as partes ainda que sejam conflitivas, 

porque também em Rousseau o conflito de interesses é inerente à condição humana. 

Especificamente, nossas metas operam com determinadas reduções filosóficas 

que conectam desde o fundamento ontológico aos fundamentos antropológico, psicoló-

gico, histórico, político e jurídico. De modo que, se o fundamento ontológico é fator de 

possibilidade da recepção e explicação do que não é possível para a física no âmbito do 

pensamento ético-político, então serve de receptáculo aos fundamentos antropológico, 

psicológico, histórico, político e jurídico. Consecutivamente, se o fundamento antropoló-

 
20 Entidades inferidas por construções lógicas denominam-se constructo; esse termo ganha notoriedade com 

o método fenomenológico de E. Husserl. No prefácio em A filosofia como ciência de rigor, ele se lança 

contra a tendência do naturalismo “que se radica nos factos da natureza” e do historicismo que “toma 

posição na esfera dos factos da vida mental empírica”, porque ambos obedecem à superstição dos factos: 

“interpretam as ideias como factos e concorrem para ‘transformar toda a realidade, toda a vida, numa 

mistura incompreensível de factos e ideias” (HUSSERL, Edmundo. A filosofia como ciência de rigor. 

Tradução Albin Beau. Prefácio Joaquim de Carvalho. Coimbra: Atlântida, 1965. p. XXXVIII). A 

manipulação de construtos remonta à tradição da física desde os jônicos, segundo M. Bunge. Para ele, os 

construtos denotam entidades não-observáveis (ex. átomo) e propriedades (ex. tensão), hipóteses (ex. lei 

da inércia) e teorias (ex. estática). Até Newton e Einstein, “a física sempre foi não-empirista, ainda que a 

maioria de seus praticantes tenha, de maneira assaz inconsistente, defendido uma  filosofia empirista”. Em 

função da dificuldade de se desfazerem de suas antigas superstições, os filósofos da física “aceitam amiúde 

os construtos a contragosto e tentam reduzi-los a observáveis” (BUNGE, Mario. Física e filosofia. 

Tradução Gita K. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2015. p. 37). 

21 Compossível é o possível que reúne as condições de existência do universo real, por isso mesmo se 

caracteriza como possibilidade real, verdadeiramente (Desenvolveremos nota no Capítulo 8: A Convenção 

como problema, que facilitará a compreensão do leitor sobre o compossível). 
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gico é congregação das existências em liames sociais, então é indispensável ao funda-

mento psicológico que visualiza vantagens e formulação de vontades na união social. Por 

conseguinte, se há vantagens e formulação de vontades na união social, o fundamento 

histórico possibilita delineamento das tensões que ocorrem entre realidades. Por sua vez, 

se ocorrem tensões entre realidades, o fundamento político é a possibilidade de livre de-

cisão na sociedade. Logo, se a possibilidade de livre decisão for constante, então é neces-

sário o fundamento jurídico como possibilidade de doação de sentido a todo sistema so-

cial racionalmente determinado. 

Ora, a convenção é o espírito da ordem social. Mas, a continuidade da base de 

unidade convencional se encontra associada ao cultivo e ressignificação substancial da 

dignidade de seus componentes. E também a possibilidade de perpetuidade das obriga-

ções está condicionada à real efetividade de proteção dos próprios indivíduos integrantes 

do conjunto da sociedade. Assim, portanto, a duração do corpo político poderá ser medida 

pela dimensão e profundidade do cuidado dedicado a cada uma de suas partes. 

Neste sentido, preferimos apresentar interrogativamente as seguintes variáveis: as 

paixões, os sentimentos (fatores internos), as variações climáticas, as precipitações natu-

rais (fatores externos) constituem a causa da convenção? A constância entre quantidade 

e qualidade por si só engendra o liame social entre homens? É possível a condição de 

unidade sob a forma da convenção sem a noção de composição racional? A unidade con-

vencional pode ser preservada sem cultivo, ressignificação e garantia substantivo-concre-

tamente de suas partes constituintes? 

*** 

O objetivo primordial desta tese (pertinente ao que se quer demonstrar) é investi-

gar os fundamentos do pensamento político a partir das condições de possiblidade e vali-

dade no campo teórico-prático com a finalidade de explicar a formulação da teoria da 

convenção em Jean-Jacques Rousseau. 

Quanto à metodologia aplicada (como se realizou) para desenvolvimento da pes-

quisa/tese ora apresentada, neste sentido, utilizou-se do procedimento de complementari-

dade metodológica, bastante peculiar no pensamento rousseauniano, para reunir os ele-

mentos que constituem a base de fundamentação e formulação de sua teoria da conven-

ção. Assim, desenvolve-se uma abordagem ontológica cuja sistematicidade analisa e sin-

tetiza o confacta (da tradição antiga do estoicismo em Crisipo), e o compossível (pela 
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nova espécie de harmonia introduzida por Leibniz, denominada por ele mesmo de “har-

monia preestabelecida”22), supera a abstração que se estende desde Abelardo23 e direci-

ona-se contra o naturalismo radical que atinge Diderot, pela formulação que se localiza 

no Prefácio ao Segundo discurso24, cuja avaliação considera ser “um meio muito cômodo 

compor definições e explicar a natureza das coisas por conveniências arbitrárias”25. 

Verifica-se, então, a existência de obstáculo epistemológico26 ao advento de uma 

teoria da natureza pela simples impossibilidade de um mortal conhecer todas as leis da 

natureza, mesmo podendo compreender a dimensão e a infinitude dessas leis ainda restará 

a dificuldade concernente à totalidade delas. Nesse sentido, o conhecimento da totalidade 

das coisas existentes parece impossível, pois Newton, conforme as Cartas escritas da 

 
22 Nos Ensaios sobre o entendimento humano, Livro Quarto, Capítulo X: “O conhecimento que temos 

da existência de Deus”, Leibniz dá ênfase e caracteriza com nitidez “a nova harmonia” à qual introduz da 

seguinte forma: “Recordar-vos-ei que vos mostrei como as ideias se encontram em nós, não sempre de tal 

forma que delas nos damos conta, mas sempre de tal maneira que podemos hauri-las do nosso próprio ser 

e torná-las perceptíveis. É também o que acredito da ideia de Deus, cuja possibilidade e cuja existência 

considero demonstradas de várias maneiras. A própria harmonia preestabelecida constitui um novo 

caminho incontestável para demonstrá-lo. Aliás, creio que quase todos os meios que se têm empregado para 

provar a existência de Deus são bons e poderiam servir, se fossem aperfeiçoados; de forma alguma acredito 

que se deva desprezar o argumento tirado da ordem das coisas” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Novos 

ensaios sobre o entendimento humano. Tradução Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

(Col. ‘Os Pensadores’). p. 356). 

23 Para Abelardo, “o intelecto não se engana pensando à parte seja a forma, seja a matéria; ele se engaria, 

ao contrário, pensando que tanto a matéria quanto a forma existem à parte, mas tratar-se-ia então de uma 

falsa composição dos abstratos, não da abstração. Esta consiste unicamente na maneira como a atenção se 

concentra sobre as coisas, quando considera à parte o que não existe à parte. O conhecimento consiste em 

afirmar como existindo junto o que existe junto; a opinião ou o erro consiste no fato de que o entendimento 

compõe junto o que não se encontra junto na realidade” (GILSON, Étiene. A filosofia na Idade Média. 

Tradução Eduardo Brandão. 3.ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013. p. 346). 

24 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. [1954]. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 

les hommes. Paris: Éditions Garnier Frères, 1954. (Oeuvres choisies). Consultamos também as seguintes 

edições brasileiras do Segundo discurso: [1989]. Tradução de Iracema Gomes Soares e Maria Cristina 

Roveri Nagle. Brasília/São Paulo: UnB/Ática, 1989. [1999b]. Tradução de Lourdes Santos Machado. São 

Paulo: Nova Cultural, 1999. [2005a]. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 

25 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 36. 

26 Ernst Cassirer mostra a guinada epistemológica que Rousseau faz de Condillac a Leibniz, nesses termos: 

“Historicamente, essa guinada é ainda mais notável pois não se conhece em lugar nenhum uma influência 

imediata das ideias básicas de Leibniz sobre Rousseau. A doutrina epistemológica inserida por Rousseau 

na ‘Profissão de fé do vigário de Saboia’ lembra-nos frequentemente passo a passo os Novos Ensaios de 

Leibniz – mas sabe-se que esta obra só foi publicada em 1765, três anos depois do lançamento do Emílio, 

segundo o manuscrito na biblioteca de Hannover” (CASSIRER, Ernst. A questão Jean-Jacques Rousseau. 

Prefácio e Posfácio de Peter Gay. Tradução Erlon José Paschoal, Jézio Gutierre. São Paulo: Editora UNESP, 

1999. p.107). 
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montanha27, “não se vangloriava de conhecê-las”28. 

Verifica-se que a ordem apontada por esta dimensão das leis físicas, tal como in-

dica o Segundo discurso, constitui-se diametralmente distinta da ordem pensada pela 

dimensão das leis advindas das necessidades que são gradualmente engendradas pelo 

modo de existência relacional do gênero humano no mundo. Indica, então, que não há 

necessidade além do impulso da natureza. “Exceto a única necessidade física que a natu-

reza mesma exige, todas as nossas outras necessidades não são tais senão pelo hábito, 

antes do qual não eram necessidades, ou pelos nossos desejos, e não se deseja aquilo que 

não se está em estado de conhecer”29. 

A compreensão deste recorte epistêmico-antropológico é precedida das aborda-

gens analítico-sintéticas que Rousseau oferece acerca das teorias de Aristóteles, Grotius, 

Hobbes, Pufendorf, Locke e Montesquieu, porque se puseram a examinar os fundamentos 

da sociedade remontando ao estado de natureza sem ter, de fato, chegado verdadeiramente 

nesse estado. Não obstante, indica-se a potencialidade do viés metodológico calcado na 

historicidade, de que Rousseau, segundo Leo Strauss30, “ao contrapor Hobbes, Locke e 

os enciclopedistas a Platão, Aristóteles e Plutarco, rejeitou importantes elementos do pen-

samento clássico que seus antecessores modernos ainda tinham preservado”31. 

Visualiza-se que o recurso genético em Rousseau serve de desvio das condições 

factuais como possibilidade de entender o estado de natureza, cuja análise feita por 

Durkheim32 antecipa que a história nesse sentido é inútil. Ora, se, de fato, a sociedade não 

é coisa natural, então, a sociedade não é inferida logicamente da natureza do homem. À 

 
27 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Oeuvres complètes. Paris: Gallimard, 1964. (Bibliothèque de la Pléiade, v. 

III). Consultamos a edição brasileira: [2006a]. Cartas escritas da montanha. Tradução de Maria Costança 

Peres Pissarra e Maria das Graças de Souza. São Paulo: UNESP, 2006. 

28 Cf. ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 738. 

29 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 112. 

30 Cf. STRAUSS, Leo. [2014]. Direito natural e história. [2014]. Tradução Bruno Costa Simões. São 

Paulo: WMF Martins Fontes, 2014. 

31 Cf. STRAUSS, 2014, p. 305. 

32 Cf. DURKHEIM, Émile. [2002]. Le ‘Contrat social’ de Rousseau. Édition életronique par Jean-Marie 

Tremblay, Chicoutimi, Québec, 2002. p. 5. 
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dificuldade de se pensar que as causas da sociedade são de “ordem adventícia”33, acres-

cente-se a ênfase na “intervenção puramente arbitrária” da Providência segundo Robert 

Derathé34, e, ainda que se considere insuficiente pensar assim, deve-se verificar se o fator 

de legitimidade da unidade convencional e da perpetuidade das obrigações entre os ho-

mens dependem mesmo de causalidade adventícia. Pois, se, de fato, a primeira fonte de 

autoridade se localiza no indivíduo, então a possibilidade da vontade geral é condicionada 

ao interesse comum que serve de liame e constitui o fundamento psicológico da associa-

ção. Conforme Derathé35, enquanto Vaughan36 interpreta o interesse comum no sentido 

de um interesse coletivo especificamente social e essencialmente diferente do interesse 

individual, Durkheim concebe o interesse coletivo como interesse próprio do corpo so-

cial, cuja personalidade nova tem necessidades especiais e heterogêneas distintas das ex-

perimentadas pelos indivíduos. 

Verifica-se que Viroli37 indica a existência de uma relação antitética entre repú-

blica e despotismo38, cujos termos se contrastam sem se excluírem; e acentua de modo 

radical o fio republicano, cuja guinada impacta a solução pela democracia direta deline-

ada no pensamento político de Rousseau. Com Pettit39, verifica-se que a via republicano-

democrática rousseauniana concebe a liberdade enquanto autonomia e a necessidade de 

combate ao arbítrio constante. Verifica-se a existência de uma tensão entre a liberdade 

indispensável e a autoridade indispensável40, cuja tensão leva à pergunta seguinte: é pos-

sível resolvê-la sem cair na armadilha do domínio despótico, cuja astúcia quer se justificar 

 
33 Cf. DURKHEIM, 2002, p. 13. 

34 Cf. DERATHÉ, Robert. Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1950. p. 179-180. Também consultamos a versão brasileira: Jean-Jacques 

Rousseau e a ciência política de seu tempo. Tradução Natália Maruyama. São Paulo: Editora Barcarolla, 

Discurso Editorial, 2009. p. 269-270. 

35 Cf. DERATHÉ, 2009, p. 349-351. 

36 Cf. The Political Writings of Jean Jacques ROUSSEAU. Introductions and Notes by Charles Edwyn 

VAUGHAN. Two Volumes. Cambridge: University Press, 1915. [vol. 1: 1915a]. [vol. 2: 1915b]. 

37 Cf. VIROLI, Maurizio. Jean-Jacques Rousseau and the ‘well-ordered society’. Translated by Derek 

Hanson. Cambridge: University Press, 2002. p. 172-173. 

38 O Rousseau de Schmitt enxerga plausibilidade na tese da possibilidade de ditadura na república (Cf. 

SCHMITT, Carl. La dictadura: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la 

lucha de clases proletaria. Traducción José Díaz García. Madrid: Alianza Editorial, 2013). 

39 Cf. PETTIT, Philip. Teoria da liberdade. Trad. Renato Sérgio Pubo Maciel. Belo Horizonte: 2007. p. 

213. 

40 Cf. BERLIN, Isaiah. [2009]. Ideias políticas na era romântica: ascensão e influência no pensamento 

moderno. Trad. Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 172. 
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no pensamento ético-político-jurídico de Rousseau? A ditadura é plausível tendo por base 

a relação ontológica41 indissociável do todo com suas partes? Alargadamente, a ligeira 

tranquilidade oferecida pelo Estado sob ditadura assemelha-se à tranquilidade da morte42. 

Nossa perspectiva se configura às luzes do Manuscrito de Genebra, que nos pa-

recem bem definidoras, claras e coerentes, a respeito do Estado, da constituição do corpo 

político, a que damos sua ênfase: “Eu o faço viver e não agir. Descrevo suas engrenagens 

e peças e as coloco no seu devido lugar. Ponho a máquina em condições de funciona-

mento. Outros, mais sábios do que eu, ajustarão seus movimentos”43. Rousseau se inte-

ressa objetivamente44 pela vitalidade do Estado ou corpo político, todavia o mecanismo 

“da máquina política”45 depois de inaugurado deve ser movimentado e, certamente, é me-

lhor quanto mais se aproximar de seu fundamento constituinte. 

Assim sendo, essa pesquisa está organizada em onze capítulos; de maneira que a 

dissertação/Tese ora apresentada tem a seguinte ordenação: Introdução, Primeira parte 

(seis capítulos), Segunda parte (cinco capítulos), Considerações finais e Referências bi-

bliográficas. 

Para efeito de apresentação da Primeira parte: Fundamentos da teoria da conven-

ção, colocou-se a questão ontológica para reflexão inicial do pensamento político de Ro-

usseau; ela trata o que é como algo que permanece aberto, e, que, em seu sentido mais 

 

41 Crignon indica um viés da ontologia política na crítica da representação em Rousseau, da seguinte 

maneira: “le rejet de la représentation dans le Contrat social est le signe qu’elle n’est plus un être de raison 

mais une réalité efficiente dont on ne saurait priver le peuple sans le dissoudre immédiatement. La doctrine 

de la volonté générale, seule à même de fonder l’union et la liberté civiles, revêt alors l’importance d’une 

ontologie politique. Cette volonté est à ce point réelle qu’elle est même indestructible” (CRIGNON, 

Philippe. La critique de la représentation politique chez Rousseau. Les Études Philosophiques, 2007/4, n. 

83, p. 481-497. DOI 10.3917/leph.074.0481. Disponível em: http://www.cairn.info/revue-les-etudes-

philosophiques-2007-4-page-481.htm. Acesso em: 1 ago. 2015. p. 12. 

42 Este alargamento preserva a semelhança da passagem do livro IV, do Emílio, em que se lê: “A indiferença 

filosófica assemelha-se à tranquilidade do Estado sob o despotismo: é a tranquilidade da morte” 

(ROUSSEAU, 1992, p. 368). 

43 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. [2012a]. Du contract social ou essai sur la forme de la république 

(Manuscrit de Genève). Sous la direction de B. BACHOFEN, B. BERNARDI, G. OLIVO. Texte établi 

par B. BERNARDI, avec E. MURGIA et J. SWENSON. Paris: Librairie Philosophique J. VRIN, 2012, p. 

28. 

44 “Clareza maior de propósitos do que essa impossível. Mesmo assim, todos continuam exigindo dele o 

que não prometeu fazer, tanto em matéria de educação quanto de política” (NASCIMENTO, 2000, p. 195). 

45 Cf. ROUSSEAU, 2011, p. 70. 
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essencial, também é um vir a ser. Aqui, tem-se o âmbito ontológico do outro ser de mo-

ralidade, como fonte de alteridade e legitimidade política. O argumento ontológico nos 

possibilita discernir com mais propriedade a anterioridade do ato em relação ao fato. Co-

loca-se ênfase no aspecto formal contra o factual, em vista da preservação do itinerário 

traçado pelo Manuscrito de Genebra,46 quando Rousseau enuncia que o objeto de sua 

busca é o direito e a razão e se desvencilha da discussão sobre os fatos. Por aqui, teremos 

o esclarecimento dos dados arrolados pelos argumentos antropológico, psicológico, his-

tórico, político e jurídico, distintamente. São recortes indispensáveis, por assim dizer, à 

compreensão da noção de convenção em Rousseau, como ordem não derivada da natu-

reza. A convenção requer que se transforme em regras efetivas as exigências da razão e 

da justiça. Assim, destacamos o pensamento ético-político de Rousseau face à radicali-

dade da exigência formal do Contrato Social, de tal modo que ele não seja vão formulá-

rio, e no qual os membros, em sua universalidade, se encontrem sob ordem de legalidade, 

legitimidade e perpetuidade de dever. 

O primeiro capítulo é destinado ao Argumento ontológico, cujo objeto se ocupa 

com a questão ontológica da determinação e constituição social e política, tanto do ho-

mem como do corpo social. Visa explicitar ontologicamente a determinação da natureza 

do corpo político social pelo afastamento da natureza física, descontinuamente. Toma a 

condição de sociabilidade como uma reinvenção racional da própria condição humana. 

Sendo que no tópico Anterioridade do ato em relação fato privilegia-se uma abordagem 

ontológica que acentua o ser em sua forma mais primordial e não os fatos que aparecem 

para nós de maneira distorcida; de modo que a nossa reflexão chama à atenção para a 

própria essência do organismo social. 

O segundo capítulo é destinado ao Argumento antropológico, o qual nos leva ao 

paradoxo do homem natural; esse argumento procura desenvolver uma análise do homem 

abstrato tomado o mais longínquo possível do homem em seu estado real, e afastar a 

opinião comum de que o homem no estado de natureza ou estado primitivo seja o mais 

injusto de todos. Toma como ancoradouro o Discurso sobre a origem das desigualdades 

entre os homens (Segundo discurso), cujo autor chama à atenção de seu leitor, princi-

palmente aquele que deseja estudar o homem, para a necessidade de se proceder o estudo 

 
46 ROUSSEAU, Jean-Jacques. [2012a]. Du contract social ou Essai sur la forme de la republique 

(Manuscrit de Genève). Sous la direction de B. BACHOFEN; B. BERNARDI; G. OLIVO. Paris: Librairie 

Philosophique J. VRIN, 2012. Consultamos também a edição brasileira do Manuscrito de Genebra: 

[2003a]. In: Rousseau e as relações internacionais. Tradução Sergio Bath. São Paulo: Imprensa Oficial 

do Estado, 2003. 
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tendo em vista a distinção entre o homem essencial e o homem real. Visa comparar an-

tropologicamente o homem essencial e o real. Enquanto sugere que a pintura do homem 

real que serve de análise e ancoradouro para vários filósofos lançarem mão do homem no 

estado de natureza carece de rigor, porque remete sempre ao homem já transfigurado. 

Este argumento ainda questiona sobre a Possibilidade de conhecer o homem. Ousa com-

preender o Embrião da espécie. Quer inteligir a Ordem dos nossos sentimentos. Como é 

a Produção da Identidade civil do indivíduo. 

O terceiro capítulo é destinado ao Argumento psicológico, o qual se desenvolve 

no campo das condições que levaram ao estabelecimento da sociedade civil, portanto, sua 

ênfase é sobre os motivos internos. Parte-se do pressuposto de que a questão das condi-

ções que levaram ao estabelecimento da sociedade civil consiste no fundamento psicoló-

gico, o princípio da utilidade. Visa sintetizar psicologicamente possíveis vantagens na 

visualização de união social. Embora a sociedade não seja explicada apenas por meio de 

um só princípio, acredita-se que o princípio da utilidade comum seja o fundamento psi-

cológico que possibilita a união das pessoas em prol de alguma coisa vantajosa para todos. 

Considerando-se, principalmente, o princípio de que a natureza da vontade, geralmente, 

consiste em procurar o bem e fugir ao mal. Assim, o princípio de que os homens tendem 

a buscar o que é melhor para si, concorda de certo modo com o princípio antropológico, 

também seguido por Rousseau, de que é próprio de cada ser perseverar sempre em seu 

modo de existir. A leitura do conceito de utilidade pesa sobremaneira em todos os senti-

dos e latitudes sobre o conceito de inutilidades, que leva a pensar em dispositivo político 

que pudesse acentuar as sobrecargas político-econômicas com a finalidade de impactar 

as possíveis buscas por inutilidades na sociedade. Procura-se vencer a dificuldade do prin-

cípio da utilidade pública em manter domínio no rol dos interesses privados sem a su-

pressão definitiva de conflitos de interesses na comunidade política. 

O quarto capítulo é destinado ao Argumento histórico, cujo assunto trata da sufi-

ciência do valor da abordagem conceitual e dialética, disponibilizada pelo método histó-

rico-hipotético que aparece definido no Segundo discurso, cujas linhas históricas da con-

dição social humana indicam a base de desigualdade e constituem o modelo antitético ao 

estado de natureza. Visa especificar a historicidade no delineamento das tensões entre 

realidades. Também se observa a existência de dois vieses na abordagem histórica, um 

viés que não espera coisa boa do progresso social e outro que aposta ainda nas lições 

instrutivas que a história pode oferecer à humanidade. Concernente ao quadro de expli-



33 

 

cação da união dos homens para formarem a sociedade, a nossa hipótese é a de que his-

tórica hipotética dispensa a factual. 

O quinto capítulo é destinado ao Argumento político, esse argumento trata do fun-

damento da participação e decisão livre de todos os membros da sociedade civil. Coloca-

se ênfase na existência do ser de liberdade e na vida ativa e participativa da cidadania no 

seio da sociedade civil. Visa traçar a politicidade na livre participação no campo de deci-

são da sociedade. Pensa-se que a questão da democracia é a questão da constituição de-

mocrática da sociedade civil como exigência contínua de participação e decisão livre do 

povo, em diálogo e transformação, predicação de universalidade de maneira substancial 

e substantiva, efetiva e concretamente. 

O sexto capítulo é destinado ao Argumento jurídico, esse argumento versa sobre 

o princípio e fundamento do direito e a sua principal problemática é a questão da justiça; 

tenta-se mostrar que a justiça47 é o termo doador de sentido que perpassa todo o sistema 

político de Rousseau, que essa base doadora de sentido ao direito tem como referência 

uma determinada escala de valores que vivificam os verdadeiros princípios de uma soci-

edade bem ordenada. Visa avaliar a juridicidade na doação de sentidos ao sistema social 

racionalmente determinado. É bastante significativo para o direito público o que aparece 

na “Nona carta” dos Escritos da Montanha, em que se reitera que “o primeiro e maior 

interesse público é sempre a justiça”48. Este argumento compreende o Imperativo ético-

político, procura discernir o Duplo viés do contrato, analisa o Elemento material, e tenta 

dar formulação ao rol dos Princípios de justiça. 

A Segunda parte dessa tese que é destinada à “A formulação da teoria da conven-

ção” segue a ordenação dos capítulos anteriores. Aqui, o problema colocado é o seguinte: 

como é possível a convergência de interesses para a consecução da vontade geral sem a 

necessidade de supressão do conflito de interesses do seio da sociedade civil e do con-

curso deles entre os indivíduos e as partes? 

O sétimo capítulo é sobre os Significados de convenção, cujo objeto de análise 

compreende a palavra convenção, desvelando-se os seus sentidos escondidos sem cair em 

trivialidades. Visa compor os sentidos da convenção. Nota-se que o termo convenção 

 
47 A justiça em Rousseau pode ter uma pluralidade de conotações, mas em vista do objeto desta tese e, 

principalmente, neste tópico, trataremos da justiça apenas no que diz respeito ao âmbito do Estado civil. 

48 Cf. ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 891; 2006a, p. 440. 
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possui uma riqueza de significados, o que lhe torna ambíguo, podendo conotar e denotar 

vários sentidos, sendo muitas vezes contrastantes, esvaziados ou afastados da relação de 

poder e obrigação. Entende-se que a palavra convenção vai além do termo artificial para 

se constituir numa rede complexa de sentidos. O percurso dessa análise têm dois cami-

nhos que nos levam ao conceito de convenção em Rousseau: primeiro, o caminho da 

superação lenta da língua universal da natureza nas próprias espécies, e, segundo, como 

consequência do primeiro, temos o caminho que é o da reinvenção das línguas particula-

res nas relações de sociabilidade. Pela primeira via temos a dimensão física ou natural da 

língua universal, que é obra da natureza, sendo substituída progressiva e lentamente por 

modos convencionais mais ou menos artificiosos; na segunda via temos a dimensão cul-

tural das línguas particulares, como produtos de arte humana e bem artificiais. Assim, a 

noção de convenção que aparece no Segundo discurso, por meio das induções históricas, 

no processo de substituição da primeira língua do homem que “é o grito da natureza”49 

pela língua da sociabilidade que é arte de comunicar seus pensamentos e estabelecer co-

mércio entre os espíritos, já é bem distante do simples gesto e voz, pois requer o “comum 

consentimento” que é feito pelo “uso da palavra”50. 

O oitavo capítulo é denominado A convenção como problema, cuja análise busca 

investigar as condições que podem indicar o nível de engajamento de cada membro da 

sociedade civil, os agregadores que contribuem para a fundação do corpo político e a 

garantia de continuidade dessa instituição social. Examina a convenção como problema. 

Entende-se que a convenção é a base de justificação racional de todo o sistema, a condição 

hipotética fundamental para a estrutura lógico-formal com efeitos que podem incidir so-

ciocultural, político-ética e juridicamente. O fio dessa questão em Rousseau está locali-

zado em sua teoria da sociedade, e, de maneira ontológica, dialoga com o viés dialético 

 
49 É bem evidente esse processo de substituição da língua universal que é natural e pertencente às espécies 

pelas línguas particulares que são artificiais e dependem de convenções, na Segunda parte do Segundo 

discurso: “É fácil compreender que um tal comércio não exigia uma linguagem muito mais refinada que a 

das gralhas ou dos macacos, que se agrupam quase do mesmo modo. Gritos inarticulados, muitos gestos e 

alguns ruídos imitativos compuseram durante muito tempo a língua universal; à qual acrescentando-se em 

cada região alguns sons articulados e convencionais, que, como já disse, não é muito fácil de explicar a 

instituição, se obtém as línguas particulares, mas grosseiras, imperfeitas, e mais ou menos como as que 

existem ainda hoje em diversas nações selvagens” (ROUSSEAU, 1954, p. 69; 1989, p. 87). 

50 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 53; 1999b, p. 71. 
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da ordem dos contrários51 e com o viés da lógica do primeiro segundo52. Quanto a essa 

lógica do primeiro segundo, é preciso atentar-se à crítica apontada no início da segunda 

parte do Segundo discurso, cuja crítica sugere que o “primeiro” eu fundador da sociedade 

civil exige antecipadamente o nós como legitimador do referido processo. Do ponto de 

vista lógico, “o primeiro” a se fazer proprietário se arrisca quando cerca um terreno e diz: 

Isto é meu, pois esse fato só se torna possível porque pessoas em sua volta dão-lhe aval 

por acreditarem nele53. O que explicaria porque o “primeiro segundo”, pois o primeiro 

carece de outro para essa sua existência se fixar enquanto tal. Neste caso, o primeiro por 

antecipação depende do reconhecimento de outrem54. De tal modo que, o termo sociedade 

porta um duplo sentido55: sociedade como antecipação e como consequência do pacto 

social. 

O nono capítulo é a Distinção entre natural e legal, tenta-se efetuar uma síntese 

entre o natural e o legal, ao mesmo tempo em que se apreende o que é específico de cada 

termo; conceitua-se o natural como aquilo que se manifesta retamente e segue a ordem 

da natureza das coisas, independentemente de convenção humana56. Em sentido contrário 

e paralelamente, o legal é o que depende de convenção e se constitui por correspondência 

à dupla universalidade da lei, dado que “a lei reúne a universalidade da vontade que 

 
51 A propósito de Guy Besse, em Jean-Jacques Rousseau, l’apprentissage de l’humanité, Séve justifica sua 

escolha para análise da “dialética”: “aprendizagem da humanidade – os humanos aprendem e o humano se 

ensina. Dualidade, relações, contradições, movimento, crise” (SÈVE, Lucien. Rousseau selon l’ordre des 

contraires. La Pensée, Institut de Recherches Marxistes, Paris, n. 267, janvier-février 1989, p. 118). 

52 Jouary mostra que Rousseau explica essa aparente contradição: “O primeiro é sempre necessariamente 

segundo. Se houvesse um primeiro, seria preciso também admitir com efeito que ele fosse propriamente o 

produto de uma relação social já formada do termo de um processo anterior” (JOUARY, Jean-Paul. 

Rousseau: la logique du premier second. La Pensée, Institut de Recherches Marxistes, Paris, n. 264, juillet-

août 1988, p. 110). O capítulo La logique du premier second (In: JOUARY, Jean-Paul. Rousseau, citoyen 

du futur. Paris: Librairie Générale Française, 2012, p. 180-185) explica o primeiro parágrafo da Segunda 

parte, do Segundo discurso, de Rousseau. 

53 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 66. 

54 Essa ordem de anterioridade lógica é delineada no Argumento Jurídico, quando se esclarece que a noção 

de propriedade pelo “direito do primeiro ocupante” (Contrato social, I, IX), “só se torna um verdadeiro 

direito após o estabelecimento do da propriedade” (ROUSSEAU, 2012b, p. 58). 

55 Cardoso detecta os dois sentidos da palavra sociedade em Rousseau, “tanto o agregado humano que 

antecede o Pacto Social, como o corpo político ao qual este dá origem”, também ressalta que esse último 

sentido tem “uso mais apropriado” em Rousseau, de maneira que a “sociedade civil”, já no Segundo 

discurso, está mais próxima do sentido atual, como “objeto do social em sentido moderno” (CARDOSO, 

Sergio. Do desejo à vontade: a constituição da sociedade política em Rousseau. Discurso, v. 5, n. 6, 1975, 

p. 35-36). 

56 “O que está bem e conforme à ordem é tal pela natureza das coisas e independentemente das convenções 

humanas” (ROUSSEAU, CS, II, VI, §2, 2012b, p. 71-72). 
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estatui e a universalidade do objeto”57 estatuído. Visa caracterizar a convenção na 

distinção entre natural e legal. Assim, o legal é o convencional e completamente fixado 

pela lei58. 

O décimo capítulo é A questão da legitimidade, pela qual procura-se distinguir o 

pensamento político rousseauniano sobre a legitimidade da tradição instrumental59 

derivada de Hobbes e Locke, que considera o consentimento dado como expressão do 

autointeresse racional ilustrado e funda-se em atrativos, tais como os benefícios advindos 

deste consentimento. Nossa abordagem é não instrumental, pois consideramos o 

consentimento como elemento constitutivo tanto da condição da pessoa60 que o dá quanto 

da sociedade que dele resulta, que é boa em si mesma. Só consente aquele que possui os 

elementos do poder constituinte e a sociedade engendrada goza de poder sempre. De 

modo que se pode pensar que toda modalidade de práxis humana para ser legítima precisa 

de consentimento61. Aquilo que é feito sem consentimento não tem legitimidade alguma. 

Esta perspectiva rousseauniana envolve um senso de pertencimento que exclui a 

indiferença, face à configuração da atitude de identificação do cidadão em relação à sua 

comunidade62. Visa discriminar a legitimidade da convenção nas dimensões dos 

componentes constitutivos. O exame da legitimidade possibilita visualizar o 

desenvolvimento da tese de que a força exclui a legitimidade do campo das obrigações. 

O décimo primeiro capítulo é a Obrigação perpétua, cuja análise recai sobre a 

 
57 “On voit encore que la loi réunissant l’universalité de la volonté et celle de l’objet, ce qu’un homme, quel 

qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi: ce qu’ordonne même le Souverain sur un objet 

particulier n’est pas non plus une loi mais un décret, ni un acte de souveraineté mais de magistrature” 

(ROUSSEAU, CS, II, VI, §8, 2012b, p. 73). 

58 A modalidade do direito tal como ocorre “no estado de natureza, onde tudo é comum” é distinta da forma 

que se constitui no estado civil, em que, segundo Rousseau: “todos os direitos são fixados pela lei” 

(ROUSSEAU, CS, II, VI, §2, 2012b, p. 72). 

59 Cf. RAZ, Joseph. A moralidade da liberdade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 74. 

60 No viés negativo do pacto do rico com o pobre, do Segundo discurso, traz a ideia de articulação bem 

meticulosa: “o projeto mais refletido” “no espírito humano” (ROUSSEAU, 1954, p. 78), denota 

esvaziamento de legitimidade. O uso de má-fé, mesmo que seja de ambas as partes, acaba por impactar as 

próprias representações   

61 A temática da legitimidade é frequente em Rousseau. O cuidado que ele dá ao tema acompanha quase 

todas as suas produções e isso é bem significativo, portanto, merece a nossa atenção. Em seu Premier 

dialogue vemos determinada resposta ao personagem “Le Français” em que Rousseau concorda que “toda 

doação só é legítima com o consentimento” e em seguida ele diz que os discursos de “J.J.” presumem o que 

é esse consentimento: “Ora, tudo que se dá pela força não é uma doação, é um roubo” (ROUSSEAU, 1999, 

p. 153). 

62 Cf. RAZ, 2011, p. 83. 
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hipótese de continuidade das obrigações humanas na comunidade política. Esta temática 

da continuidade das obrigações em Rousseau é propriamente a questão da durabilidade 

do liame social. E a questão da durabilidade do liame social depende de como esse liame 

é constituído. De maneira que parece que só se pode confirmar algo sobre a durabilidade 

de um liame social depois que se conhecer como é formado esse liame; embora a 

indagação sobre a perpetuidade das obrigações pareça pouco adjacente ou mesmo 

contraditória ao pensamento político rousseauniano, porque é propriamente Rousseau 

quem nos convida a enxergar com a proclamação “Da morte do corpo político”63 o 

inevitável processo de corruptibilidade natural, tanto do homem quanto das obras 

humanas. Portanto, o objetivo é avaliar a perpetuidade de obrigação como possibilidade 

real de proteção do conjunto da sociedade. Este capítulo também trata Da construção do 

liame para além do vínculo formal, tenta arroalar e analisar Razões da durabilidade, do 

próprio corpo político. 

Finalmente, a discussão realizada com base nos supostos da Teoria da convenção 

(Parte 1) e nos elementos que a compõem (Parte 2) nos permite explicitar a problemática 

da tese respondendo à seguinte questão: qual é o sentido fundamental da exigência de 

convenção para instituição de sociedade livre, plural e autônoma? Não é o de garantir a 

vida densamente enraizada, a vida ativa e realmente autônoma, realizada em base de 

virtudes do convívio, de solidariedade, responsabilidade e justiça social, que seja buscada 

por todos e duradoura? 

  

 
63 No Contrato social é o título dado ao Capítulo XI do Livro III (Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 123). 
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PARTE I – FUNDAMENTOS DA TEORIA DA CONVENÇÃO 

Trata-se de uma introdução da primeira parte da tese ora apresentada cuja parte 

versa sobre os Fundamentos da teoria da convenção e que estrutura-se em seis capítulos 

sob a seguinte ordem: o argumento ontológico é inicial porque além de ele discernir a 

anterioridade do ato64 em relação ao fato, nos permite mostrar a constituição de uma base 

ontológica real possível que antecipa e conecta os fundamentos da teoria da convenção. 

Em segundo lugar, o argumento antropológico a que desenvolve análise do homem abs-

trato o mais distante possível genealogicamente de seu estado real, cuja distinção entre 

homem essencial e homem real é possibilidade real para constituição simbólica da con-

dição humana e congregação das existências em liames sociais. Terceiro, o argumento 

psicológico além de desenvolver o princípio da utilidade comum como fundamento da 

sociedade civil, mostra o pacto como resultante de vontade deliberada racionalmente e 

como oportunidade real de vantagens para formulação de vontades na união social. 

Quarto, o argumento histórico cujo objeto encontra suficiência conceitual e dialética no 

método histórico-hipotético, especificamente quanto ao delineamento de possíveis ten-

sões entre realidades possíveis, e aponta para insuficiência do método no plano factual. 

Quinto, o argumento político a que sustenta a possibilidade de livre decisão e participação 

constantes na sociedade, cujo fio republicano-democrático mantém como indispensáveis 

a liberdade enquanto autonomia e o combate constante ao arbítrio. Sexto, o argumento 

jurídico engloba o princípio e fundamento do direito a que a justiça é o termo doador de 

sentido, cuja base do sistema político recebe justificação ético-político-jurídica como pos-

sibilidade republicano-democrática. Assim, objetivou-se a radicalidade formal do Con-

trato Social contra o factual para o esclarecimento dos fundamentos antropológico, psi-

cológico, histórico, político e jurídico aos quais pensamos constituírem-se como unidade 

real da teoria da convenção em Jean-Jacques Rousseau. 

  

 
64 A teoria da convenção considera a sociedade verdadeiramente legítima como possibilidade essencial. 

Nesse caso, o ato é tão somente a condição ou a visão dessa constituição essencial; o ato não se transformou 

ou se confundiu em ação; daí porque dizemos que o plano do ato goza de anterioridade em relação ao plano 

factual, e são distintos. Rousseau não trata de ato individual, o que importa é o ato como eu comum, pois 

dele segue-se necessariamente a vontade geral. Mas essa vontade só se constitui como tal quando toma 

forma em ato. Portanto, o ato da vontade geral é lei, uma realidade formal, e, simultaneamente, factual, 

porque tem força para fazer cumprir. 
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CAPÍTULO 1 – ARGUMENTO ONTOLÓGICO65 

Este capítulo denominado o argumento ontológico, cujo objeto engloba a questão 

ontológica da determinação e constituição social e política, tanto do homem como do 

corpo social, objetiva-se a explicitar ontologicamente a determinação da natureza do 

corpo político social pelo afastamento da natureza física, descontinuamente; e seu 

percurso se faz a partir da condição de sociabilidade como uma reinvenção racional da 

própria condição humana. A questão ontológica é o ponto de partida de nossa reflexão 

política em Jean-Jacques Rousseau, ela coloca o que é como algo que permanece aberto, 

e, que, em seu sentido mais essencial, também é um vir a ser. Neste vir a ser temos uma 

complexa reflexão enquanto capacidade ontológica e riqueza significativamente 

constituinte de criação de outro ser de moralidade, como fonte de alteridade66 e 

legitimidade política. Assim, o seu status ontológico é precisamente a existência67 como 

possibilidade real, ou seja, pensada e sentida, como designação68 sociopolítica e 

 
65 O italiano Santo Anselmo (1033/1109), Arcebispo de Canterbury, foi quem primeiro usou esse tipo de 

argumento; localizado em um dos dois tratados teológicos dele: o Monologion (Monólogo), que contém 

versões do argumento cosmológico e da demonstração que parte da bondade para chegar à existência de 

um bem supremo e o Proslogion (Discurso), que contém o “argumento ontológico” a favor da existência 

de Deus: existe no entendimento, necessariamente na realidade. O argumento ontológico é recepcionado 

sofrendo alterações, conforme Julián Marías: “Duns Escoto o aceita, modificando-o; Descartes e Leibiniz 

fazem uso dele, com certas alterações; posteriormente, Kant, na Crítica da razão pura, estabelece sua 

impossibilidade de modo aparentemente definitivo; mas depois Hegel o reformula em outros termos, e mais 

tarde é profundamente estudado por Brentano” (MARÍAS, Julián. História da filosofia. Prólogo Xavier 

Zubiri. Epílogo José Ortega y Gasset. Tradução Claudia Berliner. Revisão Franklin Leopoldo e Silva. São 

Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 156). Para o nosso propósito o argumento ontológico trata da questão 

ontológica mais largamente, pois carrega enfrentamentos intelectuais inacabados e recepciona 

preocupações oriundas da ontologia (em grego, significa ser), que a partir do século XVII, passou a ser 

sinônimo de metafísica (se ocupa com aquilo que existe). Pode-se recorrer tanto ao argumento ontológico 

quanto aos argumentos a priori quando se pretende estabelecer que o mundo tem de conter coisas de um 

tipo ou de outro: coisas simples, coisas não-extensas, substâncias eternas, seres necessários e assim por 

diante. Esses argumentos dependem de uma ou de outra versão do princípio da razão suficiente. Também 

para o nosso propósito, razão suficiente e fundamento são termos que dizem a mesma coisa; são termos 

presentes nos séculos XVII e XVIII, que se confundem, posteriormente, no termo condição. 

66 Se, de fato, é possível relação de alteridade, então é possível resolver a dificuldade levantada pelo assíduo 

examinador a qual ‘afinal, os cidadãos e o Estado são os mesmos elementos observados sob pontos de vista 

diferentes, tal como se lê no Contrato, o resultado do pacto é uma pessoa pública dotada de um “eu comum”, 

ou seja, a comunidade dos cidadãos, e cada um contrata, por assim dizer, “consigo mesmo” (ROUSSEAU, 

CS, I, VII, 2012b, p. 54). Mas é preciso lembrar a possibilidade real localizada no próprio Contrato de que 

“pode-se matar o Estado sem matar um só de seus membros” (Ibid., I, IV, §11, 2012b, p. 49). 

67 O discurso que tem como referência a existência, adaptando-se interpretação de Burgelin, “não pode se 

referir senão à plenitude ontológica que exprime a ideia de natureza, sobretudo quando, abandonada a ela 

mesma, ela constitui um puro estado de natureza” (BURGELIN, 1952, p. 224). 

68 Uso designação sob viés ontológico para expressar a unidade do possível como possibilidade real 

(compossível), cuja aplicação supera o sentido lógico da proposição que declara ou expressa por enunciado. 
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culturalmente determinada69. 

Há objeções que podem ser feitas até aqui, a principal delas é pensar que a 

perspectiva política rousseauniana é desgarrada de fundamentação ontológica. Por vezes, 

avalia-se, de fato, como se costuma pensar a partir do primeiro e segundo Discursos 

inicializadores do sistema rousseauniano, que tudo o que o homem pode saber sobre a 

natureza das coisas sempre advém de nossos sentidos que operam por meio das sensações. 

Infere-se o princípio de que o conhecimento é um dado da experiência absolutamente. 

Ora, de acordo com o Segundo discurso, os dados da ordem da natureza e divina são 

acessíveis relativamente ao entendimento e inacessíveis70 aos sentidos. Rousseau 

desenvolve a hipótese de que muito tempo se passou para que o homem se ingressasse no 

mundo das operações numéricas, dominasse palavras abstratas, conseguisse ligar 

proposições, raciocínios e formasse a lógica discursiva. Pensar a proeminência de 

inteligência e luzes (saber) no espírito humano, de fato, é supor necessariamente que o 

estado anterior da espécie é pura lentidão e estupidez71. A hipótese do longínquo percurso 

mostra, portanto, o salto da espécie à condição humana, cujo salto é superação do império 

dos sentidos pela coexistência da razão com a sensibilidade. Pois, a pureza do estado 

anterior é considerada como a idade da incapacidade da espécie para abstração de sua 

própria existência no mundo. Consequentemente, a primeira possibilidade real da 

existência humana é um ser necessariamente indemonstrável por si mesmo. 

 
69 Uso determinação em oposição ao que é forçado ou impulsionado com coação (necessário ou 

contingente); sigo o sentido de determinante como aparece no final do “Prefácio” e início da “Introdução” 

ao Primeiro discurso, o que se faz pela “luz natural” ou “pelas luzes da razão” e do sentimento encontrado 

“no fundo de meu coração” e “do penetrar-se a si mesmo”; penso determinação como ordenação resultante 

da arte humana, cujo desenvolvimento verdadeiramente pode se constituir em coexistência real possível; 

como o reinventar-se que é próprio da obra inacabada da natureza oriunda da infinita atividade de Deus. 

70 Cf. ROUSSEAU, 1954, 55; 1989, p. 71. Lendo a Platão (em nota sua que remete à República, VII, 522 

c-e) contra quem acreditava que Palamedes inventara os números no cerco de Troia, Rousseau reformula 

argumento supondo mais lacuna entre o estado natural e a sociedade: “Um selvagem podia considerar 

separadamente sua perna direita e sua perna esquerda, ou olhá-las em conjunto sob a ideia indivisível de 

um par, sem jamais pensar que eram duas, pois uma coisa é a ideia representativa que nos dá um objeto, e 

outra, a ideia numérica que o determina. Menos ainda podia ele calcular até cinco, e ainda que colocando 

uma mão sobre a outra pudesse observar que seus dedos correspondiam exatamente, estava muito longe de 

pensar na sua igualdade numérica. Não conhecia o número de seus dedos mais do que o de seus cabelos, e 

se depois de fazê-lo compreender o que são números, alguém lhe tivesse dito que tinha tantos dedos nos 

pés quanto nas mãos, talvez ficasse muito surpreso ao verificar, comparando-os que isso era verdadeiro” 

(Ibid., 1954, p. 117-118; 1989, p. 153). 

71 “Em uma palavra, quando supusermos no espírito humano tanta inteligência e luzes [saber] que deve 

possuir e que se encontra nele de fato lentidão e estupidez, que utilidade restaria à espécie de toda essa 

metafísica, que não poderia se comunicar e que pereceria com o indivíduo que a houvesse inventada?” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 51; 1989, p. 65).  
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Ainda que os fenômenos naturais e divinos fossem sempre possíveis à inteligência 

e sentimento, mesmo assim é insuficiente compreender a natureza das coisas reduzindo o 

conhecimento às experiências sensoriais; vez que o conhecimento baseado nos sentidos 

é incapaz de explicar a natureza das coisas; principalmente tendo em vista que a primeira 

existência da espécie humana o mais factível possível é toda entregue aos sentidos, e só 

pode ser pensada como existência indemonstrável por si mesma. Não há ideias factuais 

nem provas factuais da primeira existência da espécie humana no mundo. Mas é inegável 

a abstração dessa existência como realidade. O bastante para mostrar que a formulação 

da primeira existência da espécie humana no mundo segue a ordem da dimensão 

ontológica, como realidade compossível: o real possível, substancial e qualitativamente 

complexo, e sem contradição; pois é estabelecida abstratamente, ou seja, pelo raciocínio. 

Argumento ontológico e a priori72 operam com dispensabilidade de provas 

factuais. O argumento ontológico tal como o empregamos é a prova da existência como 

possibilidade real enquanto consequencialidade intrínseca. É propriamente Rousseau, nas 

Cartas escritas da montanha quem diz que deixa de lado “o grosseiro sofisma que 

consiste em empregar a prova moral para constatar fatos naturalmente impossíveis, já 

que, no caso, falta o próprio princípio da credibilidade fundado sobre a possibilidade 

natural”73. É preciso considerar a reiteração do próprio autor do Contrato social, em que 

se lê: “Todas as minhas ideias se correlacionam, mas eu não poderia expô-las 

simultaneamente”74. Esta correlação opera no plano ideal e segue a linha do Segundo 

discurso, porquanto supera aquilo que se coloca a olho nu. 

 
72 Immanuel Kant, apesar de sua confiança no a priori, porque garante a aplicabilidade objetiva e mostra 

que a própria experiência sensível é possível, consegue resistir ao postulado de que a razão seja por si só 

suficiente para nos informar, em detalhes, que tipos de coisas existem necessariamente e, logo, que tipos 

de coisas existem de fato. Kant se acautela contra as pretensões da razão que se tornam incontroláveis. A 

dignidade peculiar da Filosofia faz uma exigência, que, segundo Kant, na Seção Primeira do Livro Primeiro 

da Dialética Transcendental, “se abstraia do exagero contido na expressão, o ímpeto espiritual do filósofo 

de elevar-se da observação da cópia do que é físico na ordem do mundo à conexão arquitetônica da mesma 

segundo fins, isto é, segundo ideias, é um esforço, merecedor de respeito e imitação; já com respeito aos 

princípios da moralidade, da legislação e da religião, onde as ideias tornam a experiência mesma (o bem) 

pela primeira vez possível, conquanto jamais possam ser expressas inteiramente nelas, as ideias possuem 

um mérito peculiaríssimo, que só não é reconhecido por ser julgado segundo regras empíricas, cuja validez 

enquanto princípios devia justamente ter sido suprimida pelas ideias. Com efeito, relativamente à natureza 

a experiência fornece-nos a regra e é a fonte da verdade; porém, no que concerne às leis morais, a 

experiência é (infelizmente) a mãe da ilusão; e é sumamente reprovável tirar as leis sobre o que devo fazer 

daquilo que é feito ou querer limitar a primeira coisa pela segunda” (KANT, Immanuel. Crítica da razão 

pura. Trad. Valerio Rohden e Udo Baldur Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 243). 

73 Cf. ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 737; 2006a, p. 218. 

74 ROUSSEAU, CS, II, V, §5, 2012b, p. 70-71. 
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Os políticos fazem sobre o amor da liberdade os mesmos sofismas que 

os filósofos fizeram sobre o estado de natureza: pelas coisas que eles 

vêem julgam as coisas muito diferentes que eles não viram; e atribuem 

aos homens uma tendência natural à servidão pela paciência com a qual 

aqueles que estão sob seus olhos suportam a sua75. 

O viés ontológico é chave de interpretação dos fundamentos do pensamento 

político de Rousseau. Se, de fato, o fundamento é o próprio alimento da credibilidade, 

então, por analogia, podemos dispensar, de certo modo, qualquer abordagem do 

fundamento e essência da política que se articula em decorrência de efeitos76 ou 

experiências77.  

Aqui, tem-se, especificamente, uma preocupação contra a pretensão de exatidão 

naquilo que é passível aos sentidos e foge ao crivo da razão, porque não cabe 

demonstração. Porém, os fatos não perdem sua importância por causa disso. 

Inversamente, fatos naturalmente possíveis ao entendimento são aqueles pensados a partir 

de princípios constitutivos do universo e da natureza das próprias coisas, e neste ponto, 

nem mesmo Newton conheceu todas as leis da natureza. Analogamente, as coisas que 

podem ser pensadas e sentidas são distintas das coisas apenas sentidas, embora haja 

conexão entre as duas dimensões. Na formulação rousseauniana78, Deus e matéria 

 
75 ROUSSEAU, 1954, p. 81; 1989, p. 103-104. 

76 “A prova está, portanto, na palavra e não nos milagres” (ROUSSEAU, 2006a, p. 212). 

77 Em sua Carta a Christophe de Beaumont, ele ressalta que: “é necessário ter o entendimento e o espírito 

cultivado até certo ponto para estar em condições de compreender as provas da existência de Deus e, 

sobretudo, para encontrá-las por si mesmo sem jamais ter ouvido falar delas” (1954, p. 456; 2005, p. 62). 

78 Pela demonstração cartesiana em Segundas respostas, Proposição primeira: “Dizer que qualquer atributo 

está contido na natureza ou conceito de uma coisa é o mesmo que dizer que tal atributo é verdadeiramente 

dessa coisa, e que se pode assegurar que ele está nela (pela nona definição). Ora, é certo que a existência 

necessária de Deus está contida na natureza ou no conceito de Deus (pelo décimo axioma). Logo, é 

verdadeiro dizer que a existência necessária está em Deus, ou então que Deus existe” (DESCARTES, 1962, 

p. 240). Leibiniz reitera que é preciso resolver lacuna em demonstrações cartesianas de prova tirada de 

Santo Anselmo, cujo acerbispo prova a existência de Deus a priori, pela sua própria noção, sem recorrer 

aos seus efeitos, conforme resume: “Deus é o maior, ou – como diz Descartes – o mais perfeito dos seres, 

ou então, é um ser de uma grandeza e de uma perfeição suprema, que envolve todos os graus. Essa é a 

noção de Deus. Eis como a existência se conclui desta noção. Existir é algo mais do que não-existir, ou 

seja: a existência acrescenta um grau à grandeza ou à perfeição, e, como afirma o Sr. Descartes, a própria 

existência constitui uma perfeição. Logo, este grau de grandeza e de perfeição, que consiste na existência, 

está neste ser supremo, todo grande, todo perfeito: pois de outra forma lhe faltaria algum grau, 

contrariamente à sua definição. Por conseguinte, este ser supremo existe”. Pretende ser “uma demonstração 

perfeita, que supõe algo que era ainda necessário provar para dar-lhe uma evidência matemática; (...) supõe 

tacitamente que esta ideia do ser todo grande, todo perfeito, é possível e não implica nenhuma contradição. 

(...) por esta observação, se demonstra que supondo que Deus seja possível, ele existe, o que constitui 

privilégio absoluto da divindade. Tem-se o direito de presumir a possibilidade de qualquer ser, e sobretudo 

a de Deus, até que alguém demonstre o contrário. (...) este argumento metafísico já fornece uma conclusão 
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coexistem79 eternamente, só Deus é quem reúne e altera a matéria, sem poder aniquilá-la. 

Isto recepciona a ordenação da existência humana pela conexão entre Deus e matéria. 

Há uma primorosa reflexão ontológica que perpassa determinadas obras do 

sistema político rousseauniano e resolve a dificuldade de que o ser humano por ser capaz 

de sentir-se, conhecer-se, é, então, necessariamente, apto ao conhecimento da natureza 

das coisas e de Deus. Por essa concepção é imperceptível a distinção de condições 

existenciais e espirituais do homem no mundo. O paradoxo inicial é a indistinção das 

condições de existência humana no mundo. Mas, até então, o que é mais paradoxal na 

formulação ontológica não é o fato de ela provar a verdade pela razão e fé80, mas ousar 

impedir a inteligência de acessar a Deus na falta de fé nele. Em suma, não basta inteligir 

Deus, é necessário acreditar nele. Este paradoxo é delineado no Livro IV, do Emílio, em 

que contrapondo-se à proposição de que: “É preciso acreditar em Deus para ser salvo”, 

cujo dogma intolerante opera com a inferência de que: “A obrigação de crer supõe a 

possibilidade”; vê-se que Rousseau reformula a prova ontológica, ao aceitar a proposição 

de que: “O filósofo que não crê erra, porque emprega mal a razão que cultivou e tem 

condições para entender as verdades que rejeita”81. Ao mesmo tempo ele consegue retirar 

dessa prova a justificação moral, que é considerada a prova moral da existência de Deus, 

quando desvela a absurdidade que se esconde no argumento ontológico. 

Do ponto de vista de nosso objeto de estudo, aqui, a dificuldade a ser revolvida é 

a que insiste no prolongamento da indistinção entre as condições existenciais e espirituais. 

 

moral demonstrativa, segundo a qual, conforme o estado atual dos nossos conhecimentos, cumpre pensar 

que Deus existe, e agir de acordo. Entretanto, seria de desejar que pessoas inteligentes concluíssem a 

demonstração no rigor de uma evidência matemática” (LEIBNIZ, 1980, p. 355). 

79 Esclarece em Carta ao Senhor de Franquière a coexistência eterna dos princípios ativo e passivo: 

“Disse-vos, Senhor, trata-se aqui de meu sentimento, não de minhas provas, e vós o vedes muito bem. 

Lembro-me de já ter encontrado em meu caminho essa questão da origem do mal e de a haver tratado 

superficialmente, mas não lestes esse palavrório, e eu o esqueci; fizemos bem os dois. Tudo o que sei é que 

a facilidade que encontrei para resolvê-la vinha da opinião que sempre tive da coexistência eterna de dois 

princípios, um ativo, que é Deus, o outro passivo, que é a matéria, a qual o ser ativo combina e modifica 

com pleno poder, sem entretanto, tê-la criado e sem poder aniquilá-la” (ROUSSEAU, 2005b, p. 185). 

80 Vignaux entende a prova ontológica assim: “A máxima é imperativa: ‘nisi credideris, non intelligetis’. S. 

Anselmo não só obedeceu a estas palavras, mas quis também compreender este dado da fé: ‘Quem não crê, 

não compreende; com efeito, quem não crê, não experimenta, e quem não experimenta, não compreende, 

porque a experiência duma coisa ultrapassa o facto de ter ouvido falar dela, como a ciência do que 

experimenta supera o conhecimento daquele que ouve’. Se a inteligência do crente aparece scientia 

experientis, o incrédulo, perante a prova, encontra-se reduzido ao auditus rei; só conhece aquilo, de que lhe 

falam, pelo que ouve. O cristão responde às questões do exterior sem sair duma fé que não pode comunicar” 

(VIGNAUX, Paulo. A filosofia na Idade Média. Tradução A. Pinto de Carvalho. Coimbra: Arménio 

Amado, 1959. p. 55-56). 

81 ROUSSEAU, 1966, p. 336; 1992, p. 295. 
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Como se fosse admissível uma equivalência entre as condições simultaneamente vividas 

na infância antes da idade da razão, no insensato privado de suas capacidades espirituais 

e no selvagem que não pode elevar-se à transcendência dele mesmo, cuja tríade também 

mantivesse equivalência com as condições experimentadas pelo próprio filósofo. 

Evidente analogia repleta de absurdidades, e, portanto, inaceitável. Tal como ele disse: 

Pelo mesmo princípio, é claro que tal homem, chegando a velhice sem 

crer em Deus, não será por isso privado de sua presença na outra vida 

se sua cegueira não foi voluntária; e digo que não é sempre. Vós 

concordais quanto aos insensatos que uma doença priva de suas 

faculdades espirituais, mas não de sua qualidade de homem, nem por 

consequência do direito aos benefícios de seu Criador. Por que então 

não o reconhecer para aqueles que sequestrados de toda sociedade 

desde a infância, teriam levado uma vida absolutamente selvagem, 

privados das luzes que não se adquirem senão no comércio dos homens? 

Pois é de uma impossibilidade demonstrada que um semelhante 

selvagem pudesse elevar suas reflexões até o conhecimento do 

verdadeiro Deus. A razão nos diz que um homem não é punível senão 

pelas faltas de sua vontade, e que uma ignorância invencível não 

poderia ser-lhe imputada como crime. De onde se segue que, diante da 

justiça eterna, todo homem que acreditasse, e tivesse luzes necessárias, 

é reputado crer, e que não haverá incrédulos punidos senão aqueles cujo 

coração se fecha à verdade82. 

Estas palavras antecipam a argumentação do Vigário saboiano, cuja ênfase 

confirma a proposição de que “não é sempre” necessário inteligir e crer em Deus para a 

salvação humana. Isto quer dizer que apenas ordinariamente a inteligência e a fé são 

necessárias à salvação da alma humama. Pois nem todas as vontades humanas se 

manifestam autonomamente livres; e ainda que todas fossem livres, nem todas as almas 

estão em condições ou possuem as luzes necessárias ao conhecimento de Deus, e, que, 

portanto, fossem reputadas a crer nele. 

Ontologicamente, é inconveniente lançar mão da inteligência e crença em Deus 

institucional e exteriorizadamente. Pois, de acordo com Rousseau, a reputação sobre a 

condição humana é interna, não lhe é exterior: “o culto que Deus demanda é o do coração; 

 
82 ROUSSEAU, 1966, p. 337; 1992, p. 296. 
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e este, quando é sincero, é sempre uniforme”; esse culto tem valor universal: “Deus quer 

ser adorado em espírito e em verdade: este é de todas as religiões, de todos os países, de 

todos os homens”83. Ele adianta a posição ontológica como espécie de aposta moral que 

consiste na condição de possibilidade real da alma humana à inteligência e sentimento de 

Deus na sociedade. Como se lê: 

Meu filho, conservai vossa alma em condição de desejar sempre que 

haja um Deus, e não vos duvidei dele jamais. Ademais, qualquer partido 

que possai tomar, lembrai que os verdadeiros deveres da religião são 

independentes das instituições dos homens; que um coração justo é o 

verdadeiro templo da Divindade; que em todo país e em todas as seitas, 

amar a Deus acima de tudo e seu próximo como a si mesmo, é o sumário 

da lei; que não há religião que dispense dos deveres da moral; que não 

há outros verdadeiramente essenciais senão eles; que o culto interior é 

o primeiro desses deveres, e que sem a fé nenhuma verdadeira virtude 

existe84. 

Esta leitura é reforçada com a Carta ao Bispo de Paris a quem ele acusa de 

cometer equívocos na interpretação do Vigário negativamente contra a sua pessoa. Por 

essa Carta Rousseau revigora sua argumentação anterior, resolvendo o paradoxo do 

impedimento da inteligência pela falta de fé nos termos seguintes: 

Pelo exame da inteligência que leva ao conhecimento de Deus, 

descubro que não é razoável acreditar que esse conhecimento seja 

sempre necessário à salvação. Cito como exemplo os insensatos, as 

crianças, e coloco na mesma classe os homens cujo espírito não 

adquiriu tantas luzes para compreender a existência de Deus85. 

Na verdade não se estar com isso a provar a não necessidade e crença em Deus, 

apenas se observa que seria absurdo pensar que a exceção virasse a regra para a condição 

humana. Pois o mensurável é que a pequena parcela da sociedade sempre tem o 

 
83 ROUSSEAU, 1966, p. 1992, p. 345. Rousseau vai além do viés agostiniano na religião professada no 

Vigário, o sentimento do coração é mais importante que o culto público: “O culto essencial é o do coração. 

Deus não rejeita a homenagem quando é sincera, qualquer que seja a forma em que é oferecida” (Ibid., 

1966, p. 403-404; 1992, p. 363). 

84 ROUSSEAU, 1966, p. 407-408; 1992, p. 367. 

85 ROUSSEAU, 1954, p. 454-455; 2005b, p. 60. 
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conhecimento necessário para evitar o furtar-se da verdadeira fé em Deus, 

harmonicamente; mas as grandes parcelas das sociedades estão privadas dessas reais 

condições, efetivamente. Segundo Roussseau, as privações às condições objetivas86 da 

aptidão para inteligir e crer em Deus, afastando-se a inaptidão natural ou circunstancial, 

só podem ser explicadas com base nas intencionalidades diversas e historicamente 

determinadas, porquanto são as mesmas que impedem a verdadeira inteligência e, 

consequentemente, a verdadeira fé em Deus. 

A solução da dificuldade ontológica apontada anteriormente se encontra na 

formulação dada pelo Segundo discurso, com a distinção entre a condição da espécie em 

estado original e a condição humana de sociedade; em que é evidente a demonstração de 

que sem a razão cultivada fica impossível inteligir os seres naturais e divinos. Porém, não 

autoriza a pensar que a salvação da alma humana só é possível pelo conhecimento e fé 

em Deus. Segundo ele, a salvação abarca até o insensato, o desprovido completamente de 

inteligência e luzes. Isso reformula ontologicamente o campo da definição, constituição 

e ponto original das próprias coisas; o ancoradouro do espírito cultivado. 

Relativo ao objeto desse capítulo, qual é a importância de uma abordagem 

ontológica no pensamento político de Rousseau? Ora, quando se trata de investigações 

filosóficas até Newton entende que “devemos abstrair de nossos sentidos e considerar as 

coisas em si mesmas, distintas daquilo que são tão-somente suas medidas perceptíveis”87. 

Segundo Rousseau, a perspectiva filosófica é a possibilidade real de explicação do que 

não é possível para a física. Por ela, o homem é tomado como vontade e autodeterminação 

desde quando é colocado  em condição de desejar. Tem-se, pois, a expectativa de arte que 

projeta a condição humana para além da obra inacabada da natureza, pela coexistência da 

razão com a sensibilidade. Já não se trata de aceitar ou não aceitar a condição de 

 
86 “Meu sentimento é que o espírito do homem, sem progresso, sem instrução, sem cultura, e tal como saiu 

das mãos da natureza, não está em condições de se elevar por si mesmo às sublimes noções da Divindade; 

mas que essas noções se apresentam a nós à medida que nosso espírito se cultiva; que aos olhos de todo 

homem que pensou, que refletiu, Deus se manifesta em suas obras; que ele se revela aos esclarecidos no 

espetáculo da natureza; que é preciso, quando se tem os olhos abertos, fechá-los para não vê-lo; que todo 

filósofo ateu é racionador de má-fé, ou que seu orgulho cegou-lhe; mas que também tal homem estúpido e 

grosseiro, embora simples e verdadeiro, tal espírito sem erro e sem vício pode, por uma ignorância 

involuntária, não remontar-se ao autor de seu ser, e não conceber o que é Deus, sem que essa ignorância o 

torne punível de uma falta a qual seu coração não consentiu. Este não é esclarecido, e o outro recusa sê-lo: 

isso me parece bem diferente” (ROUSSEAU, 1954, p. 458; 2005b, p. 64). 

87 NEWTON, Isaac. Principia: Princípios Matemáticos de Filosofia Natural – Livro I. 2.ed. Trad. Trieste 

Ricci, Leonardo Gregory Brunet, Sônia Terezinha Gehring, Maria Helena Curcio Célia. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo: 2012. Definições, VIII, Escólio, p. 47. 
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sociedade, também é impossível retornar ao ponto de onde partiu a espécie. 

Todavia, é preciso localizar o real possível, porquanto congrega elementos 

suficientes para determinar o ser social coletivo e individual em modo relacional; e 

entender a possibilidade real de explicação do que não é possível para a física como 

receptáculo aos fundamentos antropológico, psicológico, histórico, político e jurídico. 

Alargadamente, é uma abordagem sob viés da ontologia política, cujo objeto compreende 

natureza, sentido e relações constitutivas do corpo político. Neste sentido, evita-se 

interpretações que se restringem à dedução nomológica (o estudo de nominações) e 

principiológica (a sequência de princípios distintos e que não se penetram), porque as 

ideias rousseaunianas se correlacionam. 

Supomos o argumento ontológico como inicial, porque nos possibilita discernir 

com mais propriedade a anterioridade do ato em relação ao fato; de tal forma que a ênfase 

é dada no aspecto formal contra o factual tendo em vista a preservação do itinerário 

traçado pelo Manuscrito de Genebra quando Rousseau enuncia que o objeto de sua 

busca é o direito e a razão e se desvencilha da discussão sobre os fatos. Este itinerário 

indica o âmbito formal, por isso escolhemos a via formal88. Por ela, podemos reunir 

possíveis explicações arroladas pelos argumentos antropológico, psicológico, histórico, 

político e jurídico, distintamente. Recortes que contribuem para a compreensão da noção 

de convenção em Rousseau, como ordem não derivada da natureza. Pois, a convenção 

tácita89 requer que se transforme em regras efetivas as exigências da razão e da justiça. 

As preocupações que partem dos efeitos e das experiências integram o itinerário 

do julgamento do homem cultivado90 que impõe conveniência antes de sua própria 

 
88 Recorre-se ao método estrutural tal como é destacado por Victor Goldschmidt em suas “Observações 

sobre o método estrutural em história da filosofia” reiterando que, assim como a “Sexta parte e a Primeira 

parte da obra Espírito das leis de Montesquieu mantém um equilíbrio interno que contribui para definir a 

arquitetura da obra. Mas essa constação não tem nada de estético: ela introduz a inteligência do texto, 

fazendo compreender que o sistema jurídico e constitucional, objeto da Primeira parte, é de fato inseparável 

de seu devir histórico. Do mesmo modo, os dois capítulos consagrados respectivamente ao Legislador e à 

Religião civil se integram na estrutura do Contrato social, à qual eles imprimem um movimento circular: 

mas essa constatação de aparência puramente formal, importaria pouco, se ela não desse acesso ao conteúdo 

doutrinal do tratado. Nenhuma das estruturas de evidenciação para a interpretação tem uma visão estética” 

(GOLDSCHMIDT, Victor. “Remarques sur la méthode structurale en histoire de la philosophie”. In: 

MANUSCRITO, vol. V, n. 2, abril de 1982, p. 142). 

89 Prefere-se convenção tácita pela condição de pressuposição que permite a efetividade do direito e da 

justiça. Pois, segundo Vaughan, desde o Manuscrito de Genebra, o “contrato original, embora tacitamente 

pressuposto como fundamento de todo governo, nunca é definido de maneira explícita” In: XIRAU, 2015, 

p. 131. 

90 Expressão já utilizada por Aristóteles, e lançada por meio desse paralelismo crítico: “o homem cultivado 
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busca91, tal como o filósofo, que, conforme a Carta a Christophe de Beaumont, 

“emprega mal a razão que cultivou e tem condições para entender as verdades que 

rejeita”92. 

O racionalismo de Rousseau é distintamente específico. Aqueles que lutaram 

contra “o mito de Rousseau detrator da razão”, Robert Derathé93 e Pierre Burgelin94, dão 

conta de uma perspectiva de um racionalismo específico em Rousseau. Ainda que ele 

tenha sido um pensador que se manteve afastado do racionalismo e do intelectualismo de 

maneira geral e mais particularmente do cartesianismo, ainda assim o seu pensamento 

político é racionalista95; opera com a indissociabilidade entre razão e sentimento, pois é 

um mal separar “razão e sentimento”96. Derathé entende que a razão em Rousseau “é a 

razão do coração, é a razão prática, que reconcilia a existência do indivíduo com a 

sociedade, que, ao menos, pode prometer essa reconciliação, como única condição que os 

homens, os indivíduos, desejariam seguir sua voz, sua lei”97. 

 

(instruído, educado: “πεπαιδευμενου”) só busca a exatidão (“rigor”, “τάκριβες”) acerca do gênero de cada 

coisa apenas quando admite a natureza do seu assunto; similar é aceitar como evidente as conjecturas 

(πιθανολογουντος) de um matemático e exigir provas (αποδείξεις) de um retórico” (Ética a Nicômaco, I, 

1, 1094 b 24-28). 

91 O próprio “Emílio” serve como exemplar contrastante: “Não vendo a necessidade de ser sábio nem de o 

parecer, não tem pressa em julgar, só julga de acordo com a evidência; e está longe de encontrá-la na 

oportunidade, ele que sabe quanto nossos julgamentos, segundo a aparência, são sujeitos a enganos, a 

começar pela perspectiva” (ROUSSEAU, 1992, p. 228). 

92 Cf. ROUSSEAU, 2005, p. 65. Também aparece no Emílio (1992, p. 295). 

93 DERATHÉ, Robert. Le Rationalisme de Rousseau. Paris: PUF, 1948. 

94 BURGELIN, Pierre. La philosophie de l’existence de J.-J. Rousseau. Paris: PUF, 1952. 

95 “Não há, portanto, universalidade racional, porque a razão não existe separada” (BURGELIN, 1952, p. 

106-107). 

96 Cf. BURGELIN, 1952, p. 112. 

97 Tal como observa Éric Weil: “La pensée de Rousseau est rationaliste. Comment pouvait-elle l’être, vu 

que personne plus que lui n’a fait le procès de la raison, des raisonneurs, des philosophes? M. Derathé y 

répond. La raison chez Rousseau est raison du coeur, elle est raison pratique, raison qui réconcilie 

l’existence de l’individu avec la société, qui, du moins, peut promettre cette réconciliation, à seule condition 

que les hommes, les individus, veuillent suivre sa voix, sa loi. Il restait à Kant d’y découvrir ce qui y était 

caché: la raison, à la fois théorique et pratique, est, au plus profond de sa nature et de sa destination, liberté 

et conscience immédiate de la loi de la liberté; elle n’est théorique que pour échapper, par une prise de 

conscience, au mécanisme et au déterminisme métaphysique des «philosophes»; elle est et se sait morale, 

et pour elle il n’y a pas d’autre valeur que le respect de soi comme respect de l’universalité de la loi 

raisonnable, de la raison législatrice au for de l’individu; elle est action, elle ne se laisse enchaîner par 

aucune science de l’entendement; elle est vie et elle se moque des prétentions d’un savoir mécanique, d’un 

savoir de mort; et, puisqu’elle est vie, tout homme y participe, l’ignorant comme le savant, s’il veut y 

participer et être libre dans la raison. L’individu n’est pas déterminé; dans les déterminations toujours 

 



49 

 

Trata-se, portanto, de um racionalismo que preserva o princípio da sensibilidade. 

Pois, as coisas, conforme Ensaios, “somente foram chamadas por seu verdadeiro nome 

quando foram vistas sob sua verdadeira forma”98. Ontologicamente, é fundamental a 

lembrança das evidências das próprias coisas. O conhecimento das relações essenciais 

entre o homem e as coisas se processa, segundo Rousseau99, com ajuda das figuras que 

constituem “a extensão abstrata” e dos sinais que compõem “a quantidade abstrata”. 

Portanto, a definição abstrata das próprias coisas passa pela capacidade da lembrança e 

não pela presença delas, de fato. 

É neste sentido que utilizamos a força do argumento ontológico , porque, de certo 

modo, ele goza de autossuficiência, assegura a lembrança das evidências100 e dispensa 

outras provas101. Pois bem, tem-se, com o Segundo discurso, a emergência do argumento 

ontológico , nos seguintes termos:  

 

relatives et phénoménales du monde, il se détermine absolument, c’est-à-dire, d’une manière qui est 

immédiatement évidente et sûre et qui, pour cette raison même, ne peut paraître que folie aux yeux de la 

science de ce monde” (DERATHÉ, Robert. Rousseau et sa politique. Pensée de Rousseau, Paris, Éditions 

du Seuil, 1984, p. 17-18). 

98 Cf. ROUSSEAU, 2015, p. 105. E seguindo as linhas do Primeiro discurso, podemos dizer que é a partir 

da percepção dos efeitos e dos fenômenos observados em toda parte que explicamos as construções das 

primeiras denominações verdadeiras: “Onde não existe nenhum efeito, não há causa a procurar; mas aqui 

o efeito é certo, a depravação real, e nossas almas foram se corrompendo à medida que nossas ciências e 

nossas artes avançaram para a perfeição. (...) Viu-se a virtude desvanecer-se à medida que sua luz se elevava 

sobre nosso horizonte, e o mesmo fenômeno foi observado em todos os tempos e em todos os lugares” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 6). 

99 Observa-se o registro que se processa ainda na infância de Emílio, no Livro III do Emílio, em que se lê: 

“Emílio só tem conhecimentos naturais e puramente físicos. Não sabe sequer o nome da história nem o que 

seja metafísica ou moral. Conhece as relações essenciais entre o homem e as coisas, mas nenhuma das 

relações morais entre o homem e o homem. Sabe pouco generalizar ideias ou fazer abstrações. Vê 

qualidades comuns a certos corpos sem raciocinar sobre tais qualidades em si. Conhece a extensão abstrata 

com a ajuda das figuras da geometria; conhece a quantidade abstrata com o auxílio dos sinais da álgebra. 

Essas figuras e esses sinais são os suportes dessas abstrações em que seus sentidos descansam. Não procura 

conhecer as coisas por sua natureza, mas tão somente pelas relações que o interessam” (ROUSSEAU, 1992, 

p. 231). 

100 Na “Meditação Quinta” das Meditações cartesianas aparece a seguinte exposição ontológica: “Mas, não 

obstante, quando penso nisso com maior atenção, verifico claramente que a existência não pode ser 

separada da essência de Deus, tanto quanto da essência de um triângulo retilíneo não pode ser separada a 

grandeza de seus três ângulos iguais a dois retos ou, da ideia de uma montanha, a ideia de um vale” 

(DESCARTES, R. [1962]. Obra escolhida. Prefácio e notas de Gérard Lebrun. Trad. J. Guinsburg e Bento 

Prado Júnior. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, p. 173). 

101 Acompanhamos a anotação de Gérard Lebrun, referente à “Meditação Quinta”, que, com bastante clareza 

e sucintamente, apresenta a distinção cartesiana entre prova ontológica e prova a priori: “As provas a priori 

garantem a evidência atual (é nisso que desempenham papel primordial e indispensável); a prova ontológica 

assegura a lembrança das evidências” (DESCARTES, 1962, p. 177). Também conferir o comentário feito 

pelo próprio Descartes nas Segundas Respostas, idem, p. 222-224). 
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Os seres puramente abstrato são vistos do mesmo modo, ou concebidos 

apenas pelo discurso. A definição do triângulo basta para dar-nos a 

verdadeira ideia dele: logo que o figurais em vosso espírito, é um tal 

triângulo e não um outro, e não podeis evitar de tornar suas linhas 

sensíveis ou o plano colorido102. 

Rousseau sintetiza as duas formas de definições de alcance atual, a definição 

verbal (ou nominal), e a definição ostensiva103: primeira, a asserção “a definição do 

triângulo basta para dar-nos a verdadeira ideia dele” é uma definição verbal, tal como “as 

ideias gerais que só podem se introduzir no espírito com a ajuda de palavras, e o 

entendimento só as apreende pelas proposições”; outra, a proposição particular “é um tal 

triângulo e não um outro” é uma definição ostensiva, se depreende de processo que passa 

por experiência perceptiva para ser apreendida, pois “por pouco que a imaginação nela se 

envolva, a ideia se torna logo particular”. 

A abstração da figura do triângulo mantém conexão com seu complemento sem o 

qual nem sempre é apreendida, e, tal como foi aplicada, é uma definição ostensiva104: esse 

 
102 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 54-55; 1989, p. 69. 

103 No Cap. XI, Sistema econômico, das Considerações sobre o Governo da Polônia, temos uma definição 

nítida, sensível, crítica e duplamente cortante, caso a “marca ostensiva” tornasse visível o poder do dinheiro 

público escondido, em que se lê: “Se só houvesse riquezas públicas e manifestas, se a marcha do ouro 

deixasse uma marca ostensiva e não pudesse se esconder, não haveria expediente mais cômodo para 

comprar serviços, coragem, fidelidade, virtudes. Mas, visto sua circulação secreta, é mais cômodo ainda 

para fazer saqueadores e traidores, para pôr em leilão o bem público e a liberdade. Em uma palavra, o 

dinheiro é a mesmo tempo o móvel mais fraco e mais vão que eu conheço para fazer caminhar em direção 

a seu fim a máquina política, o mais mais forte e o mais seguro para desviá-la dele” (ROUSSEAU, 1982, 

p. 75; p. 174). 

104 A definição do método histórico hipotético do Segundo discurso é feita de maneira ostensiva: “Confesso 

que os eventos que tenho a descrever havendo podido acontecer de várias maneiras, não posso me 

determinar sobre a escolha senão por conjecturas; mas, além destas conjecturas se tornarem razões quando 

são as mais prováveis que se possa tirar da natureza das coisas, e os únicos meios dos quais se possa dispor 

para descobrir a verdade, as consequências que quero deduzir das minhas não serão por isso conjecturais, 

pois, sobre os princípios que acabo de estabelecer, não se poderia formar nenhum outro sistema que não 

me fornecesse os mesmos resultados, e dos quais eu não pudesse tirar as mesmas conclusões” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 65-66; 1989, p. 83). A presença de definição ostensiva é detectada com frequência 

na filosofia rousseauniana; quanto a isso concordamos com Burgelin, por dizer que: “cada uma de suas 

obras se apresenta ostensivamente como uma hipótese geral, desenvolvendo-se consequências, 

dedutivamente, como se a coerência lógica fosse o verdadeiro critério da verdade” (BURGELIN, 1952, p. 

102). De maneira distinta, Durkheim liga este corte epistemológico do Segundo discurso ao recorte feito 

no primeiro parágrafo do Capítulo VI, Livro I, do Contrato social, assinalando, enfaticamente, que a 

dificuldade encontrada por Rousseau para explicar a origem das sociedades “só pode ser resolvida pela via 

de conjecturas” (DURKHEIM, 2002, p. 10). A definição ostensiva, segundo L. Wittgenstein, “elucida o uso 

– a significação – da palavra, quando já é claro qual papel a palavra deve desempenhar na linguagem” 

(WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. 2.ed. São Paulo: abril 

Cultural, 1979. p. 22). B. Russell conceitua a definição ostensiva assim: “A ‘definição ostensiva’ pode ser 

definida como ‘qualquer processo pelo qual se ensina uma pessoa a compreender uma palavra sem recorrer 

ao uso de outras palavras’” (RUSSELL, 2018, p. 119). Há dois modos de conhecer o significado de uma 

palavra, de acordo com Russell, “um é pela definição por meio de outras palavras, a chamada definição 
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“é um tal triângulo e não um outro”, cuja definição ou é assimilada por consequência 

lógica intrínseca ou é acolhida por aquele que se dispõe a acreditar naquele que disse: 

esse é um triângulo e não um outro. Esta modalidade de exposição é absolutamente 

adequada ao espírito cultivado, pois nem todo espírito está apto às figuras naturais e 

divinas; a tríade, anteriormente apontada, como a criança, o insensato e o selvagem,  

constitui-se como obstáculo para a experiência esse “é um tal triângulo e não um outro”. 

As definições não se aplicam indistintamente das condições humanas, a 

indistinção favorece apenas o aleatório. Neste sentido, a própria ideia do triângulo é uma 

ideia puramente abstrata que integra o espírito cultivado, segundo Rousseau. É inegável 

tratar-se de uma possibilidade real, contanto que se refira sempre ao espírito cultivado. 

Especificamente esse argumento prova que sem a razão cultivada fica impossível inteligir 

os seres puramente naturais e divinos, porquanto são apreendidos como 

consequencialidades lógicas intrínsecas. 

Rousseau não está interessado na mente humana, mas está interessado na vontade 

humana. Por isso é que as ideias gerais ou puramente abstratas estão afastadas do mundo 

infantil, insensato e selvagem. São as três hipóteses que fogem a esse tipo de 

argumentação. Elas possuem limitações quanto às capacidades de autodeterminação, 

intencionalidade105 e responsabilização; cujo campo da definição, constituição e ponto 

original das próprias coisas é o ancoradouro do espírito cultivado. 

Por que a definição do triângulo é suficiente para dar-nos a verdadeira ideia dele? 

Ora, logo que a definição desse triângulo é figurada em nosso espírito temos a abstração 

real dessa figura e não doutra, então, possuímos, portanto, a lembrança do triângulo. 

Como assim? Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é dois retos? Esta 

 

verbal; o outro é pela escuta frequente da palavra na presença do objeto que ela designa, a chamada 

definição ostensiva. É óbvio que a definição ostensiva é a única possível no início, uma vez que a definição 

verbal pressupõe um conhecimento das palavras utilizadas no definiens. Você pode aprender por definição 

verbal que um pentágono é uma figura plana com cinco lados, mas não é dessa maneira que uma criança 

aprende o significado de palavras cotidianas como “chuva”, “sol”, “jantar” ou “cama”. Estas são ensinadas 

pelo uso enfático da palavra certa enquanto a criança está vendo o objeto em questão. Por conseguinte, o 

significado que a criança acaba ligando à palavra é produto de sua experiência pessoal e varia de acordo 

com suas circunstâncias e seu sistema sensorial” (Ibid., p. 32-33). Ele declara que fez esforços para remover 

certas objeções que embora consideradas a priori, “são lançadas por aqueles que se imaginam capazes de 

dispensar todo e qualquer a priori” (Ibid., p. 700). 

105 “Kant e Rousseau formularam a pura doutrina da boa intenção, apoiadas sobre o ponto zero na história 

humana” (PHILONENKO, Alexis. Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur: apothéose du 

désespoir. [Tome 3]. Paris: Librairie Philosophique, 1984c, p. 304). 
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chamada axiomática da presença da geometria estilo euclidiano106 aristotélica serve para 

mostrar a possibilidade real do conhecimento abstrato das próprias coisas sem a 

necessidade da presença concreta delas. A demonstração da sentença a soma dos ângulos 

internos de um triângulo consiste em axioma geométrico, cuja sentença “é consequência 

lógica de certas outras sentenças admitidas previamente”, como observa Hegenberg: 

“uma dedução da sentença em tela, a partir de certas outras sentenças, tomadas como 

premissas”107. Vemos que a definição designa a coisa denominada, mas além disso 

totaliza a natureza e o sentido expressos na denominação. 

Aqui, dialoga-se com a reiteração de Descartes em favor do argumento 

ontológico, presente nas Objeções e Respostas: “não lhes será menos claro e evidente, 

sem outra prova, que lhes é manifesto que dois é um número par, e três um número ímpar, 

e coisas semelhantes. Pois há coisas que são assim conhecidas sem provas por alguns, 

enquanto outros só as entendem por um longo discurso e raciocínio”108. Essa operação do 

entendimento configura uma argumentação ontológica, visto que a figura de um triângulo 

não precisa ser colocada diante de nós para que ela seja acessada, a lembrança dessa figura 

é suficiente. Com Rousseau, as ideias abstratas fazem parte de nossa condição de 

sociabilidade, embora nem sempre necessariamente. 

Tomamos de empréstimo a ampliação ontológica apresentada por Cornelius 

Castoriadis de que, “o que é, não se encontra encerrado”109. Pois, segundo Castoriadis, 

“existe pelo menos um tipo de ser, capaz de criar um outro, que é fonte de alteridade 

 
106 Mas, como qualquer método científico, conforme Carta a Christophe de Beaumont, a geometria 

também tem as suas dificuldades (ROUSSEAU, 2005, p. 71). Este é o sentido do espírito de receptividade 

e cautela, conforme as Cartas da montanha, quanto ao rigor na aplicação do próprio método geométrico, 

em que se lê: “Excetuando-se, se o quisermos, os livros de geometria e seus autores. Ainda que não haja 

absolutamente erros nas próprias proposições, quem nos assegurará que não os haja na ordem de dedução, 

na escolha, no método? Euclides demonstra, e alcança seu objetivo: mas que caminho ele toma? Quanto 

ele não erra na sua estrada? A ciência pode bem ser infalível; o homem que a cultiva se engana 

frequentemente” (ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 691; 2006a, p. 151). Abbagnano (1998) sugere que a 

geometria presente nos Elementos de Euclides é formulada a partir das definições, axiomas e postulados  

arrolados pelo Organon de Aristóteles. 

107 HEGENBERG, Leônidas. Explicações científicas: introdução à filosofia da ciência. São Paulo: Editora 

Herder; Editora da Universidade de São Paulo, 1969. p. 49-50. 

108 Cf. DESCARTES, 1962, p. 237-238. 

109 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. [2012]. A ascensão da insignificância. Trad. Carlos Correia de 

Oliveira. Lisboa: Editorial Bizâncio, p. 122. 
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graças à qual se altera a si mesmo”110. Neste sentido é que se coloca a exigência formal 

da própria justificação do ser de direito, conforme Castoriadis: 

A partir do momento em que surgem a interrogação e a atividade 

filosófica e política, cria-se, porém, outra dimensão que é definida pela 

ideia, pela exigência e até pela efetividade de uma validade que não seja 

apenas factual e positiva, mas de direito, no sentido filosófico e não 

jurídico do termo, validade de jure e não apenas de facto. Não aceitamos 

nem devemos aceitar uma representação ou uma ideia, só porque nos 

foram inculcadas. Exigimos que sejam debatidas e justificadas, logon 

didonai111. 

Asseveramos, dessa maneira, que a preocupação de Rousseau manifestada no 

Capítulo I do Manuscrito de Genebra, quando ele reitera que poderia haver mais 

“concordância” entre “autores que trataram das máximas de governo e das regras do 

direito civil” e ainda maior “clareza”, quanto ao estabelecimento das “relações do corpo 

social”, se eles tivessem determinado antes a “natureza” desse “corpo social”112, 

configura-se numa posição ontológica. Rousseau esclarece que seu “escrito” não trata da 

“administração”, mas da “constituição” desse corpo, ou seja, o que importa é saber a 

forma desse corpo constitutivo. 

Esta clareza ontológica, de um lado, condiciona a boa forma da administração, o 

como agir, a forma de vida do próprio corpo social, o como viver; de outro lado, e, ao 

mesmo tempo, determina o próprio modo de operar do escritor e a atividade da filosofia 

política, que se faz distintamente daquela que lida com o modo de administração do corpo 

social, mais propriamente, o homem de ação. É o que observamos quando Rousseau 

ressalta, também, no Manuscrito de Genebra: “eu o faço viver e não agir. Descrevo suas 

engrenagens e suas peças e as coloco em seu lugar. Ponho la machine em estado de 

funcionar. Outros mais sábios regularão seus movimentos”113. 

Por isso a questão ontológica não está encerrada, já que ela se abre para outras 

 
110 Cf. CASTORIADIS, 2012, p. 123. 

111 Cf. CASTORIADIS, 2012, p. 130-131. 

112 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 31; 2003a, p. 113. 

113 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 32, 2003, p. 113. 
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abordagens e enquadra outros aspectos, que possibilitam melhor a compreensão do 

pensamento político rousseauniano114. Enxergamos, com maior evidência, a necessidade 

de se começar por determinar a natureza do corpo político social, que se dá pelo 

afastamento da natureza física, descontinuamente115, e não por tentativas de 

aproximação116. 

Conforme Rousseau, “a ordem social”, delineada no Capítulo III do Manuscrito 

de Genebra, “é um direito sagrado que serve de base a todos os outros; no entanto, é um 

direito que não tem sua fonte na natureza; ele é, pois, fundado sobre uma convenção. 

Trata-se de saber que é essa convenção e como pôde se formar”117. A versão mantida por 

Rousseau no Capítulo I do Livro I, do Contrato social, faz dupla reiteração sobre a fonte 

desse direito, a de que “não deriva da natureza” e a de que “ele é fundado sobre 

convenções”; e, em seguida, determina o objeto de estudo que resta a saber, “que são 

 
114 Ernst Cassirer diz que tentou “demonstrar que há unidade na obra de Rousseau, o que não significa que 

essa unidade se encontre de uma maneira explícita e bem coerente em Rousseau ainda que não tenha 

desenvolvido e construído a reunião de suas ideias num sistema bem coerente. Nem em sua vida nem em 

sua obra, Rousseau estabeleceu uma tal sistematização” (CASSIRER, Ernst. L’unité chez Rousseau. Pensée 

de Rousseau, Éditions du Seuil, octobre 1984, p. 64). Não se trata de “um conjunto de partes independentes 

umas das outras, é ao contrário animada por uma ideia central determinada, que lhe confere uma unidade 

orgânica” (Ibid., p. 65). 

115 Concordamos com a leitura de Patrick Hochart, a de que o “corpo político não pode se formar nem por 

uma extensão da família, nem por uma contração de uma “sociedade natural e geral do gênero humano”; 

ele se constitui em descontinuidade com a natureza física, por uma ruptura que o faz irredutivelmente outro” 

(HOCHART, 1967, p. 66). 

116 György Lukács aponta em Rousseau uma passagem da ontologia materialista para uma filosofia idealista 

da história. Luckács parte da percepção de que a “Filosofia do Iluminismo” “é um prosseguimento, um 

aprimoramento das tendências que, desde o Renascimento, têm como meta construir uma ontologia unitária 

terrenal, para com ela suplantar a ontologia transcendente-teleológica-teológica. Por trás dessa tentativa 

está a grandiosa ideia de que a ontologia do ser social só pode ser edificada sobre o fundamento de uma 

ontologia da natureza. O Iluminismo, como todas as correntes que o precederam, fracassa porque concebe 

a fundação da primeira sobre a segunda de modo demasiadamente unitário, demasiadamente homogêneo e 

direto, não sabendo captar de modo conceptual o princípio ontológico da diferença qualitativa no interior 

da unidade que se dá em última instância. (....) As importantes iniciativas de Diderot rumo a uma dialética 

real no interior do ser social nascem – do ponto de vista do materialismo por ele proclamado – em certa 

medida per nefas*; e, quando Rousseau ilumina momentos essenciais da dialética social (sobretudo as 

causas e a necessidade dinâmica do processo de afastamento da natureza), abandona, de modo consciente, 

a ontologia materialista então vigente: a natureza, enquanto categoria central do dever-ser sócio humanista, 

perde qualquer ligação com a ontologia materialista da natureza e se transforma – de modo bastante 

contraditório internamente, mas justamente por isso tanto mais eficaz – no centro de uma filosofia idealista 

da história” (LUKÁCS, György. [2012]. Para uma ontologia do ser social. [vol.I]. Trad. Carlos Nelson 

Coutinho; Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, p. 186). *Leia-se sem razão, não por 

maldade. Grifos meus. 

117 Cf. Rousseau, 2012a, p. 43-44; 2003a, p. 121. 
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essas convenções”118. Dessa posição que reaparece no Capítulo VII do Livro I, Contrato 

social, mais enfático e simbolicamente, quando Rousseau assevera que o “corpo político 

ou o soberano deriva seu ser apenas da santidade do contrato”119, é que se explica a 

delimitação da questão do fundamento ontológico. Sendo esse “ser social” confirmado 

“sobre convenções” a excelência dele só se diz sob a forma de um “contrato”. A ênfase, 

portanto, na “santidade do contrato” confirma a dignidade da própria “legislação”; o 

campo relativo à noção de contrato é o âmbito ontológico, cuja validade suscita 

abordagem lógico-formal, em consequencialidade intrínseca. 

Inferimos, definitivamente, com Rousseau, que a natureza física é separada da 

condição de sociedade para o engendramento da máquina política. Trata-se de uma 

invenção, não de uma obra natural. Posto que aquilo que é natural, em conformidade ao 

Segundo discurso, goza de autoevidência, independe de nossos desejos e vontades e se 

manifesta imediatamente pela “voz da natureza”; essa modalidade de comunicabilidade 

é conditione sine qua non para a vigência da “lei natural”120. Assim, o que é expresso 

proeminentemente pela “voz da natureza” é, inteira e universalmente, captado ainda no 

próprio estado de natureza tão somente pela “voz do coração”121, que se traduz enquanto 

capacidade de sensibilidade de cada indivíduo. 

Porém, na medida em que o homem suplanta o seu instinto e apetite em obediência 

à lei doutra natureza deixa de ser um indivíduo isolado para ser um homem integrante da 

condição de uma vontade comum. Contra Pufendorf, Rousseau aceita que “todo homem 

pode por sua vontade dispor daquilo que possui”, mas não se pode aplicar isso aos “dons 

essenciais da natureza”122. A renúncia a si é contra a natureza e a razão. A partir desse 

 
118 “Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur des conventions. Il s’agit de savoir 

quelles sont ces conventions” (ROUSSEAU, 2012b, p. 42). 

119 Cf. 2012b, p. 55; 2011a, p. 68. 

120 Esta é a exigência: “mais qu’il faut encore pour qu’elle soit naturelle qu’elle parle immédiatement par 

la voix de la nature” (ROUSSEAU, 1954, p. 54). Concordamos com essa síntese de Philonenko: “Assim 

conservação de si de uma parte, piedade de outra. A combinação desses dois princípios autorizam, segundo 

Jean-Jacques, a dedução de todas as regras do direito natural” (PHILONENKO, Alexis. Jean-Jacques 

Rousseau et la pensée du malheur: le traité du mal. [Tome 1]. Paris: Librairie Philosophique, 1984a, p. 

168). 

121 Dialoga-se, aqui, direta e concretamente, com a sensibilidade humana, por intermédio do sentimento 

natural de “piedade”: “c’est elle qui, dans l’état de nature, tient lieu de lois, de moeurs, et de vertu, avec cet 

avantage que nul n’est tenté de désobéir à sa douce voix” (ROUSSEAU, 1954, p. 60). 

122 “Ademais, o direito de propriedade não sendo senão convenção e instituição humana, todo homem pode 
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momento se configura, portanto, uma primeira experiência de liberdade que não é mais 

subjetiva e sim objetiva. De maneira que, a invenção da máquina política em Rousseau, 

por assim dizer, é uma verdadeira reinvenção racional da própria condição natural do 

homem. Mas esta máquina só é possível através de regras, que, de acordo com o Prefácio 

do Segundo discurso, “a razão, em seguida é forçada a restabelecer sobre outros 

fundamentos, quando, por seus desenvolvimentos sucessivos, ela chegou ao extremo de 

sufocar a natureza”123. O modo de reinvenção que explica a condição de sociabilidade124 

é em base de moralidade. 

Para Rousseau, a condição natural e a condição social são bem distintas. 

Primeiro, a condição natural é delineada pelas forças naturais ou físicas, de modo que o 

ser do homem e suas forças próprias são, originariamente, as potencialidades das forças 

naturais. São as determinações da natureza originária, valem absolutamente em tudo o 

que existe e se estendem em toda parte, de forma que o seu mecanismo se eterniza apenas 

desse modo. Em síntese, o que vemos, conforme o Capítulo VII do Livro II, do Contrato 

social, é que a constituição engendrada pela “natureza” enuncia o ser do homem, 

abstratamente, como “um todo perfeito e solitário”, que goza de “uma existência física e 

independente”125. Há distinções na condição natural que devem ser observadas. A 

 

por sua vontade (à son gré) dispor daquilo que possui; mas não pode fazer o mesmo com dons essenciais 

da natureza, tais como a vida e a liberdade, de que é permitido a cada um desfrutar, e dos quais é pelo menos 

duvidoso que se tenha direito de despojar-se: tirando-se uma degrada-se seu ser, tirando-se outra aniquila-

se tudo quanto existe em si; e, como nenhum bem temporal pode compensar uma e outra, seria ofender 

simultaneamente a natureza e a razão renunciá-las por qualquer preço que fosse” (ROUSSEAU, 1954, p. 

84; 1989, p. 106-107). 

123 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 37; 1989, p. 44-45. 

124 Compartilhamos o entendimento de que no estado de natureza o homem, mesmo reduzido ao comando 

da natureza pelo instinto e apetite como as demais espécies da animalidade, é o único que está apto a acolher 

ou rejeitar esses comandos da natureza; por essa via temos a primeira noção de experiência de liberdade 

“subjetiva”, que é a “liberdade natural”. Sobre essa questão, contrastar XIRAU, Joaquín. Rousseau e as 

ideias políticas modernas. In: XIRAU, Joaquín (et al.). Estudos sobre Rousseau. Trad. César Benjamin. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 2015, p. 30. Também compartilhamos interpretação de Bernardi, cujo 

entendimento é que: “ils n’ont de rapports ni d’égalité ni d’inégalité. Ils y sont en revanche libres, d’une 

liberté qui n’est pas liberté d’autonomie mais d’indépendance” (BERNARDI, 2008, p. 9). A dificuldade 

quanto ao homem ser completamente conduzido pelos apetites naturais faz parte do desenvolvimento do 

Argumento antropológico. Aqui, talvez o assíduo examinador concordasse com Cohler (COHLER, Anne 

M. Rousseau and nationalism. Nova Iorque: Basic Books, 1970), quando estabelece por analogia que na 

primeira experiência dos primórdios da espécie “esse homem é um escravo” (MOSCATELI, 2008, p. 60-

61). Rousseau se esforça para objetar formulações que antecipam a escravidão ao estado puro, a qualidade 

da primeira existência humana é independência. Mesmo havendo encontro, ele é casual e espontâneo; não 

há nenhum apego no estado puro, o apego é característica da condição de sociabilidade. 

125 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 75. 
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ocorrência do comando da natureza que é recebido automaticamente e obedecido por toda 

a animalidade, não se dá tão imediata assim no homem. Conforme Rousseau, no Segundo 

discurso: 

Não é, pois, tanto o entendimento que faz a distinção específica entre o 

homem e os animais, mas sua qualidade de agente livre. A natureza 

comanda a todo animal, e a besta obedece. O homem prova da mesma 

impressão, mas se reconhece livre para aquiescer ou resistir; e é 

sobretudo 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 ideias, mas na potência de querer ou antes de 

escolher, e nos sentimentos dessa potência, só se encontram os atos 

puramente espirituais, dos quais nada se explica pelas leis da 

mecânica126. 

É a presença da capacidade para concordar ou resistir que constitui o modo da 

definição perfeita de liberdade natural. Trata-se de um modo imanente de liberdade, pois, 

que, integra, necessária e inseparavelmente, a substancialidade que é constitutiva da 

noção de humanidade127. “Mas é preciso observar que a sociedade iniciada e as relações 

já estabelecidas entre os homens exigiam deles qualidades diferentes das que eles traziam 

de sua constituição primitiva”128. Desse modo se define o que é “inerente” como aquilo 

que “pertence”129 ao ser próprio do homem como existência no mundo. Esta modalidade 

 
126 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 47. 

127 A objeção feita pelo examinador assíduo é que: ‘se a liberdade natural fosse constitutiva da noção de 

humanidade’, ela não poderia ser perdida em troca da liberdade civil, como ocorre no caso dos membros 

do pacto social. A liberdade (no sentido metafísico do Segundo discurso) é uma característica específica do 

ser humano, mas as liberdades qualificadas (a natural e a civil) são condições que dependem da inserção 

ou não do indivíduo em uma comunidade política. Ora, é aconselhável pensar que a liberdade natural 

constitutiva da noção de humanidade é essencialmente suprida apenas com o advento da verdadeira 

comunidade política. Devemos lembrar o que disse Salinas Fortes, nesse sentido: “A comunidade política 

legítima se acha fundada sobre a fragilidade de um dom gratuito de si. Mas não apenas na gratuidade se 

revela o desinteresse do ato; se ele é constitutivo da liberdade é porque o beneficiário do dom, nesse caso, 

é a ‘pátria’ ou a comunidade” (SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Paradoxo do espetáculo: política e 

poética em Rousseau. São Paulo: Discurso Editorial, 1997. p. 119). 

128 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 72. 

129 A doutrina aristotélica da “inerência” é recepcionada por Rousseau. O significado de imanência em 

Aristóteles é o da presença da finalidade da ação na ação ou do resultado de uma operação qualquer na 

operação. Para Aristóteles, não há ação () ou ação perfeita () pela ausência de fim (). 

Diz, Aristóteles: “        ” (Metafísica,  [IX], 6, 1048b 

22-23): “mas naquilo em que estar presente o fim existe práxis ou ação”). O verbo intransitivo 

“” de [“”], significa “existir em” e “ser inerente a”. Os qualificativos como 
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de inerência é bem evidente no Livro IV do Emílio, quando Rousseau diz que aquilo que 

está escrito no “fundo do coração do homem” não cabe controle nem reforma. É a base 

em que está localizada a “fonte natural” das paixões humanas. Dessa marca inerente é 

que se explica o alargamento das paixões originárias e o posterior afastamento da 

condição natural. Conforme Rousseau, 

mil riachos estranhos alargaram-na; é um grande rio que aumenta sem 

cessar, e no qual encontraríamos com esforço algumas gotas das 

primeiras águas. Nossas paixões naturais são muito limitadas; elas são os 

instrumentos de nossa liberdade, elas tendem a nos conservar. Todas as 

que nos subjugam e nos destroem nos vem de fora; a natureza não nos 

dá-las, nós nos apropriamo-las em seu prejuízo130. 

Pela qualidade de liberdade, originária, portanto, integrante131 da condição 

natural, tem-se a virtualidade incontestável, denominada por Rousseau, de 

“perfectibilidade” (o tratamento mais específico da noção de perfectibilidade ocorrerá no 

Argumento antropológico). “É a faculdade de se aperfeiçoar, faculdade que, com ajuda 

das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras, e reside entre nós tanto na 

espécie quanto no indivíduo”132. A mudança da qualidade natural ocorre desta “fonte 

natural” em função de forças adventícias que interagem no quadro das paixões humanas. 

Porém, Deus e a natureza não são responsáveis pelos males da humanidade, o próprio 

homem é o responsável. A liberdade, originária, portanto, integrante da condição natural, 

goza de anterioridade em relação à perfectibilidade. A perfectilidade depende das ideias 

 

“pertença” ou “inerência” apontam o âmbito formal da relação necessária entre substância e essência. 

130 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 275; 1992, p. 235. 

131 É preciso lembrar que aquilo que é inerente não está na relação, basta atentar-se para o sentido embutido 

na proposição que aparece no Essai sur l’origine des langues: “Mais les propriétés des couleurs ne 

consistent point en des rapports” (ROUSSEAU, 1990, p. 31). Consultar tradução do Ensaio sobre a origem 

das línguas (ROUSSEAU, 1999a, p. 320). 

132 A perfectibilidade “quase ilimitada, é a fonte de todas os infortúnios do homem” (ROUSSEAU, 1954, 

p. 48). A concepção de perfecbilidade, como aparece no Capítulo VIII, Livro IV, do Contrato social, 

vincula-se à sociabilidade humana. “Digo que essa sociedade assim suposta não seria com toda sua 

perfeição nem mais forte nem mais durável. À força de ser perfeita, ela careceria de laços (de liaison); seu 

vício destruidor estaria em sua própria perfeição” (ROUSSEAU, 2012b, p. 171). Perfeição limitada, 

humanamente, pela crítica à mentalidade de sociedade cristã perfeita na Carta a Usteri, Motiers, July 18, 

1763, em que reitera: “la perfection que je leur suppose est celle que peut comporter l’humanité. Mon livre 

n’est pas fait pour les Dieux” (ROUSSEAU,1915b, p. 167). 
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para se desenvolver133, e, por consequência, é por meio dessa faculdade que se 

desenvolvem e se aperfeiçoam as disposições naturais e racionais. 

Rousseau, com a metáfora do “selvagem”, nos oferece um recurso mais abstrato 

possível134 que nos leva a supor um homem caído das nuvens135, uma imagem de um ser 

abandonado136 que acabou de ser entregue137 pelas mãos da natureza138 para viver 

segundo as “suas módicas necessidades que já se encontram tão facilmente sob suas 

mãos”139 e seus próprios cuidados140. Como é mostrado logo no início da “Primeira Parte” 

do seu Segundo discurso: 

Despojando esse ser, assim constituído, de todos os dons sobrenaturais 

que ele pôde receber, e de todas as faculdades artificiais que ele só pôde 

adquirir mediante longos progressos, considerando-o, em um mote, tal 

como deve ter saído das mãos da natureza, eu vejo um animal menos forte 

do que alguns, menos ágil do que outros, mas, em conjunto, organizado 

mais vantajosamente de todos. Vejo-o saciando-se sob um carvalho, 

refrescando-se no primeiro riacho, encontrando seu leito ao pé da mesma 

 
133 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 54. 

134 “Reprenons donc les choses de plus haut, et tâchons de rassembler sous un seul point de vue cette lente 

succession d'événements et de connaissance dans leur ordre le plus naturel” (ROUSSEAU, 1954, p. 66). 

135 Esse homem está bem ao sair das mãos da natureza. Segue-se da abstração feita por Rousseau na abertura 

do Livro I do Emílio: “Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses, tout dégénère entre les mains 

de l’homme” (ROUSSEAU, 1966, p. 35). 

136 Esse modelo de homem ao mesmo tempo em que está próximo da figura mítica de Adão/Eva, arrancado 

de seu “estado puro” e lançado depois da queda para viver de suas próprias forças; também está bem distante 

da figura de “Robinson Crusoé”* que aparece nas suas Confissões, como aquele que constrói “uma morada 

imaginária numa pequena ilha” (ROUSSEAU, 2008a, p. 580). *Trata-se do personagem da obra de Daniel 

Defoe, que após naufrágio consegue viver solitariamente numa ilha deserta. 

137 Cf. Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes: “L’homme sauvage, livré par la nature au 

seul instinct, ou plutôt dédommagé de celui qui lui manque peut-être, par des facultés capables d’y suppléer 

d’abord, et de l’élever ensuite fort au-dessus de celle-là, commencera donc par les fonctions purement 

animales. Apercevoir et sentir sera son premier état, qui lui sera commun avec tous les animaux; vouloir et 

ne pas vouloir, désirer et craindre, seront les premières, et presque les seules opérations de son âme, jusqu’à 

ce que de nouvelles circonstances y causent de nouveaux développements” (ROUSSEAU, 1954, p. 48). 

138 “Dans les prémiers temps les hommes épars sur la face de la terre” (ROUSSEAU, 1990, p. 91). 

139 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 49. 

140 “Celui qui n’imagine rien ne sent que lui-même” (ROUSSEAU, 1990, p. 92). 
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árvore que lhe forneceu seu repasto, e eis suas necessidades satisfeitas141. 

Esse ser abandonado a si mesmo, por simples comparação, tendo em vista o Livro 

III do Emílio, é como se fosse o “Robinson Crusoé na sua ilha, sozinho, desprovido da 

assistência de seus semelhantes e dos instrumentos de todas as artes” e que ainda assim 

consegue assegurar “sua subsistência, sua conservação” e atinge um certo grau de “bem-

estar”142. Todavia, diferentemente do náufrago, que já bebeu na fonte da sociabilidade e 

aprendeu a distinção entre o bem e o mal, certo e errado, justo e injusto, e sabe arrancar 

proveito das situações, esse homem saído das mãos da natureza, é um ser que nada fez de 

progresso. Pois, no estado de natureza não existe “relação moral” e nem “dever comum”; 

tampouco o homem do estado de natureza sabe como ser bom e mau, já que ainda não 

tem vício e nem virtude143; porque ainda no estado de natureza o homem nunca imaginou 

situações que o levasse a comparar entre o antes e o depois. 

Trata-se, portanto, de um homem condicionado apenas a um campo específico de 

desejos que não ultrapassam as “suas necessidades físicas” determinadas pela 

“natureza”144 e sua condição de existência, que, de acordo com o Segundo discurso, são 

as seguintes: “a nutrição, a fêmea e o repouso”145. Assim, enquanto a necessidade de 

comer e dormir integram a constituição originária da natureza do homem como espécie, 

a necessidade entre macho e fêmea deriva da natureza do “gênero humano”. Esta 

modalidade de necessidade no âmbito da relação física entre “macho e fêmea” é 

 
141 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 41. 

142 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 239; 1992, p. 200. 

143 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 57. 

144 Encontra-se um rol completo das necessidades classificadas e apresentadas por Rousseau, em três ordens 

de necessidades” nas suas Considerações sobre a influência dos climas relativamente à Civilização. Em 

síntese, as necessidades de primeira ordem são as “que tendem à subsistência, das quais dependem nossa 

conservação. Elas são tais, que todo homem pereceria, se deixasse de poder satisfazê-las: estas se chamam 

necessidades físicas, porque elas nos são dadas pela natureza e delas nada pode nos livrar. Há somente duas 

dessa espécie: a saber, “la nourriture et le sommeil”. As necessidades de segunda ordem, são as que tendem 

mais “para nosso bem-estar, e são propriamente apenas apetites; nunca haverá uma absoluta necessidade 

de privá-las, e cada um sabe bem que viver não é o mesmo que viver no bem-estar”. E estas necessidades 

“têm por objeto o luxo de sensualidade, da moleza, a união dos sexos e tudo o que agrada nossos sentidos”. 

Por último, “a terceira ordem de necessidades, que, nascidas depois das outras, não deixam de prevalecer 

enfim sobre todas, são as que vêm da opinião. Tais são as honras, a reputação, a posição, nobreza, e tudo o 

que só tem existência na estima dos homens, de forma que se leva pela estima os bens reais que não se 

obteria sem ela” (ROUSSEAU, 1915a, p. 286-287). Tradução minha, com grifos meus. 

145 Em francês: “la nourriture, une femelle et le repos” (ROUSSEAU, 1954, p. 49). 
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“ocasional”146, ela integra a condição de existência do gênero humano em seu “estado 

primitivo”. 

O selvagem ou o homem natural pelo olhar rousseauniano só se volta para as 

coisas que conhece e que estejam ao seu próprio alcance, “aquelas cuja posse está em seu 

poder, ou fáceis de adquirir, nada mais deve ser tão tranquilo que sua alma e tão limitado 

que seu espírito”147. A partir da localização de dependência física entre os homens se 

enxerga mais nitidamente a alteração da “condição natural”, a que responde ao ser físico 

do homem pela química do amor, para “a condição de sociabilidade”148, como abertura 

ao ser moral ou de moralidade. 

O físico é desejo geral que leva o sexo a se unir ao outro. O moral é o que 

determina esse desejo e o fixa sobre um único objeto exclusivamente, ou 

que pelo menos lhe direciona para esse objeto preferido maior grau de 

energia. Ora, é fácil ver que a moral do amor é um sentimento factício 

nascido “de l’usage” da sociedade149. 

Esta nova condição, a segunda, é a condição social, que se faz, portanto, pelo 

sentimento de amor150 que vai além do físico, e se constitui a partir dos vínculos ou usos 

comuns; de maneira que esse sentimento não é mais localizado na condição natural. Pois, 

enquanto a base dos usos ou hábitos é constituinte de sociabilidade e de relação de 

dependência, a base da condição natural é de independência entre um homem e outro. 

 
146 “Nesse estado primitivo, não tendo casa, nem cabanas, nem propriedades de nenhuma espécie, cada um 

se abrigava ao acaso, e geralmente por uma única noite; os machos e as fêmeas se uniam fortuitamente, 

segundo o reencontro, a ocasião e o desejos” (ROUSSEAU, 1954, p. 52). 

147 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 113. 

148 Robert Derathé reitera enfaticamente em sua leitura de Rousseau: “La sociabilité n’est donc pas une 

inclination naturelle, elle a été instituée par les hommes eux-mêmes” (DERATHÉ, Robert. [1950]. Jean-

Jacques Rousseau et la science politique de son temps. Paris: PUF, p. 147. Utilizou-se também da versão 

brasileira: [2009]. Jean-Jacques Rousseau e a ciência política de seu tempo. Tradução Natalia 

Maruyama. São Paulo: Editora Barcarolla; Discurso Editorial, p. 224. 

149 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 61. 

150 Acompanhamos Rousseau, no Livro IV do Emílio: “A fonte de nossas paixões, a origem e o princípio 

de todas as outras, a única que nasce com o homem e não o abandona jamais enquanto ele viver, é o amor 

de si (“est l’amour de soi”): paixão primitiva, inata, anterior a qualquer outra, e da qual todas as outras não 

são, em certo sentido, senão modificações. Neste sentido, todas, se quisermos, são naturais. Mas muitas 

dessas modificações têm causas estranhas sem as quais não teriam jamais lugar; e essas modificações, longe 

de nos serem vantajosas, nos são nocivas; elas mudam o primeiro objeto e vão contra seu princípio: é 

quando o homem se encontra fora da natureza, e se coloca em contradição consigo mesmo” (1966, p. 275). 
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Assim, o móbile da “dependência física” que está associada à “condição social” é, 

portanto, o “hábito”. O hábito funciona como gerador de “necessidades”151 que vão além 

das “necessidades físicas”, tais como, “a nutrição” (“la nourriture”) e “o sono” (“le 

sommeil”), as únicas necessidades que são “dadas pela natureza”. A relação de 

dependência total é questionada a partir da “condição social”, pois na “condição natural” 

nem mesmo há relação de dependência entre os homens. Até mesmo a relação de pais e 

filhos que constitui a noção tradicional de família152 não deve ser considerada na condição 

natural, mas apenas como um advento da condição de sociabilidade humana. Pois não há 

presença deste tipo de relação na configuração do homem que acabou de ser entregue 

pelas “mãos da natureza”. 

Portanto, as necessidades que são fixadas por maior quantidade de energia e 

predileção são de outra ordem, elas sempre ultrapassam o campo da “necessidade física”. 

A base de alteração da natureza originária, segundo Rousseau, “é fonte do mal”153. Este 

quadro das necessidades separa, portanto, de um lado a necessidade engendrada pela 

natureza e de outro a necessidade agregada pelo lento progresso de relações por hábito. 

Enquanto as necessidades engendradas pela natureza são necessárias e indispensáveis, as 

necessidades advindas de hábito são possíveis e dispensáveis. Posto que, as necessidades 

necessárias e indispensáveis visam sempre a conservação do homem como existência, e 

 
151 Rousseau lista duas modalidades de “dependência física” advindas do “hábito”, uma que remete ao 

consumo constante de substância que gera dependência de vício, tal como a que ele sugere ocorrer com os 

turcos: “Turc ôte un moment la pipe de sa bouche” (Essai sur l’origine des langues, 1990, p. 60) e a outra 

que remete tanto às condições de insalubridade do mundo do trabalho, que acabam por produzir 

dependência física nos trabalhadores que manuseiam elementos tóxicos, “qui abrègent les jours ou 

détruisent le tempérament; tels que sont les travaux des mines, les diverses préparations des métaux, des 

minéraux, surtout du plomb, du cuivre, du mercure, du cobalt, de l’arsenic, du réalgar”; quanto às condições 

de operários que são expostos em ofícios perigosos “qui coûtent tous les jours la vie à quantité d’ouvriers, 

les uns couvreurs, d’autres charpentiers, d’autres maçons, d’autres travaillant aux carrières; qu’on réunisse, 

dis-je, tous ces objets, et l’on pourra voir dans l’établissement et la perfection des sociétés les raisons de la 

diminution de l’espèce, observée par plus d’un philosophe” (Nota i, do Segundo discurso, 1954, p. 104; 

1989, p. 134). Ambas estão sintetizadas, claramente, por Rousseau nesse “Fragments”: “Ainsi tout, 

jusqu’aux poisons mêmes, peut devenir besoin physique par l’habitude, comme l’opium chez les Turcs et 

le réalgar chez les Chinois” (Neuchâtel, 7849, in: ROUSSEAU, 1915a, p. 266). Os grifos são meus. 

152 No estado de natureza originário pensado por Rousseau, “nem sequer a família havia existido” 

(VAUGHAN, Charles Edwyn. Rousseau e o contrato social. In: XIRAU, Joaquín. (et. al.). [2015]. Estudos 

sobre Rousseau. César Benjamin (org.). Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. p. 120). 

153 Conforme a “Última resposta a Bordes” a respeito do seu Primeiro discurso, em que disse: “Tudo que 

ultrapassa a necessidade física é fonte do mal. A natureza já nos dá muitas necessidades e, no mínimo, 

representará enorme imprudência multiplicá-las sem necessidade e colocar, dessa maneira, a alma em 

dependência ainda maior” (ROUSSEAU, 1999b, p. 281). 
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as necessidades possíveis e dispensáveis são as que ostentam “comodidades”, “prazer”, 

“magnificência” e os seus objetos constituem “o luxo”. Todavia, a força do supérfluo é 

tão poderosa no espírito do homem que ele sente motivado a colocar em risco a sua 

própria existência apenas pela oportunidade de poder desfrutar de um deleite dispensável. 

É o que se observa no verbete feito por Rousseau sobre Economia Política: 

Em suma, sobre essa multidão de objetos de luxo, de divertimento e de 

ociosidade, que fascinam todos os olhos, e que podem tampouco menos 

se esconder, já que sua utilidade é a de se mostrar, e que seriam inúteis se 

não fossem vistos. Não acreditemos que tais produtos sejam arbitrários, 

por serem fundados apenas sobre coisas que não são de absoluta 

necessidade. Seria bem mal conhecer os homens acreditar que depois de 

se deixarem seduzir uma vez pelo luxo, dele possam ainda renunciar; eles 

renunciariam cem vezes ao necessário e prefeririam ainda assim morrer 

de fome que de vergonha154. 

As comparações feitas por Rousseau são, pois, não só formas de objeções a 

qualquer possibilidade de se confundir “o estado do homem civil com o do homem 

selvagem”155, mas também modos de aproximação de uma teoria de estado que dispensa 

abordagem a partir de dados empíricos. Os dados arrolados da experiência sensível não 

são necessários para justificar uma teoria racional. Isso nos leva diretamente à nossa 

hipótese geral, que é a seguinte: se, de fato, a convenção é mais que um simples 

constructo, entidade156 confirmada por hipóteses ou por sistema linguístico, ou que serve 

como ancoradouro para observações, então ela pode ser avaliada como unidade 

 
154 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 221; 2015, p. 139. 

155 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 102; 1989, p. 131, 

156 Entidades inferidas por construções lógicas denominam-se constructo; esse termo ganha notoriedade 

com o método fenomenológico de E. Husserl. No prefácio em A filosofia como ciência de rigor, ele se 

lança contra a tendência do naturalismo “que se radica nos factos da natureza” e do historicismo que “toma 

posição na esfera dos factos da vida mental empírica”, porque ambos obedecem à superstição dos factos: 

“interpretam as ideias como factos e concorrem para ‘transformar toda a realidade, toda a vida, numa 

mistura incompreensível de factos e ideias” (HUSSERL, Edmundo. A filosofia como ciência de rigor. 

Tradução Albin Beau. Prefácio Joaquim de Carvalho. Coimbra: Atlântida, 1965. p. XXXVIII). A 

manipulação de construtos remonta à tradição da física desde os jônicos, segundo M. Bunge. Para ele, os 

construtos denotam entidades não-observáveis (ex. átomo) e propriedades (ex. tensão), hipóteses (ex. lei 

da inércia) e teorias (ex. estática). Até Newton e Einstein, “a física sempre foi não-empirista, ainda que a 

maioria de seus praticantes tenha, de maneira assaz inconsistente, defendido uma  filosofia empirista”. Em 

função da dificuldade de se desfazerem de suas antigas superstições, os filósofos da física “aceitam amiúde 

os construtos a contragosto e tentam reduzi-los a observáveis” (BUNGE, Mario. Física e filosofia. 

Tradução Gita K. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2015. p. 37). 
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indivisível que existe sob a forma de realidade compossível, uma possibilidade real157, 

substancial e qualitativamente complexa, e sem qualquer contradição; visto que congrega 

elementos constitutivos suficientes para determinar o ser social coletivo e individual em 

modo relacional. Ora, os princípios assentados pela razão são suficientes e dispensa 

experiências exteriores158. Rousseau se afasta das explicações de que “a sociedade” surge 

como advento “natural”159. Esse afastamento se dá, principalmente, contra os 

remanescentes do pensamento estoico, que pensam que o homem é um animal, mas de 

 
157 Compossível é o possível que reúne as condições de existência do universo real, por isso mesmo se 

caracteriza como possibilidade real, verdadeiramente; a noção moderna dos possíveis solidários (les 

compossibles), cuja designação é atribuída a Leibniz, acompanha o termo confatal (ὰ έ), 

cunhado pelo estoicismo antigo. Conforme Léon Robin, “o destino não é senão um sistema eterno e rigoroso 

de possibilidades solidárias (os compossíveis de Leibniz). Crisipo os chamava de ‘confatalidades’, quer 

dizer, condições que estão destinadas a se produzir se tais outras se produzirem, e solidariamente com elas” 

(ROBIN, Léon, La morale antique. Paris: Presses Universitaires de France, 1963. p. 165). O resgate e a 

reformulação de confatal a partir do compossível de Leibniz pode ser acompanhado pela Carta de Jean-

Jacques Rousseau ao Sr. Philopolis, em que ele responde objeções ao Segundo discurso. Com Rousseau, 

o melhor dos mundos possíveis se refere tão somente ao melhor como produção do próprio gênero humano. 

Pois, quando se trata de produção humana o melhor é sempre relativo a alguma coisa. Portanto, deve-se 

separar o relativamente bom como resultante da ação humana do absolutamente bom como obra da natureza 

ou da providência divina. “Não se deve aplicar à natureza das coisas uma ideia de bem ou de mal que não 

seja inferida senão de suas relações” (ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 233). Não adianta insistir em contrário, 

acrescenta: “Bastaria um erro de geografia para abalar toda essa pretensa doutrina que deduz o que deve 

ser do que se vê” (Idem, p. 234). A reinvenção da compossibilidade acompanha a Carta ao Senhor de 

Voltaire (Carta sobre a Providência, 18 de agosto de 1756), em que Rousseau se manifesta contra Voltaire, 

e, principalmente, a favor de Leibniz (ROUSSEAU, 2005); e a Carta a Beaumont (18 de novembro de 

1762), em que ressalva, primeiro: “Pois o próprio mal que vemos não é um mal absoluto, e, longe de 

combater diretamente o bem, atua em concordância com ele para a harmonia universal”; e, depois, 

recusando leituras distorcidas do Vigário de que a noção de unidade de Deus fosse superior e ociosa para a 

razão, disse: “essa unidade é restabelecida e sustentada pelo raciocínio” (ROUSSEAU, 2005, p. 67-69). 

Apreende-se a unidade como possibilidade científica e racional, porém a ciência e a razão operam sob 

certos limites que nunca são superados absolutamente. Aplicando seu método habitual para historiar suas 

ideias ele observa que não é a natureza responsável pelo descompasso entre ação e discurso, cuja 

causalidade se explica pela “nossa ordem social, que sendo em todos os aspectos contrária à natureza, mas 

incapaz de destruí-la, tiraniza-a incessantemente e a faz reclamar seus direitos”. E ao examinar que as 

consequências dessa contradição bastam “para explicar todos os vícios do homem e todos os males da 

sociedade, ele é levado, por conseguinte, a concluir “não ser necessário supor o homem mau por natureza, 

visto que se podia assinalar a origem e o progresso de sua maldade” (Idem, p. 78). 

158 Nesse sentido, também pensamos que Rousseau recepciona o “princípio estoico” da “autarquia” da razão 

humana. “A razão é autônoma e suficiente. Não necessita de qualquer auxílio exterior; nem mesmo poderia 

aceitar tal auxílio, ainda que lhe fosse oferecido. Tem de encontrar por si o seu próprio caminho e confiar 

na sua força” (CASSIRER, Ernst. O mito do estado. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Códex, 2003, p. 

206). Não obstante, ainda persiste leitura de que Rousseau recorreu aos conhecimentos sobre a história 

natural arrolados por Buffon para fundamentar o Segundo discurso, bem como aos relatos de viajantes 

sobre povos de outros continentes, mais próximos do homem selvagem do que os europeus. 

159 A tradição “Tomista-aristotélico” derivava “a ordem social de um princípio empírico, e não de um 

princípio transcendente. O Estado nasce do instinto social do homem. É esse instinto que primeiro leva à 

constituição da família e, por um desenvolvimento constante, às outras formas mais complexas de 

comunidade. Dessa forma, não é necessário nem possível relacionar a origem do Estado com qualquer fato 

sobrenatural. O instinto social é comum aos homens e aos animais; mas no homem assume uma forma 

nova. É não só um produto natural, mas também um produto racional, depende de uma atividade livre e 

consciente” (CASSIRER, 2003, p. 143). 
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natureza superior bem distante de todas espécies de seres animados e, que está localizado 

no próprio gênero humano a “necessidade de sociedade” ou de comunidade, pacífica e 

organizada, a que denominam “estado doméstico”160. Assim, parafraseando o estoicismo 

de Sêneca161, Hugo Grotius, declara que o “cuidado pela vida social” é “o fundamento do 

direito propriamente dito”162, como se lê: esse direito “consiste em deixar aos outros o 

que já lhes pertence ou em cumprir para com eles as obrigações que nos podem ligar a 

eles”163. 

Rousseau também recusa a explicação da gênese da sociedade164 como a que foi 

apresentada por John Locke, nos Ensaios sobre a lei de natureza, quando disse que o 

homem é “instigado a ingressar em sociedade por certa propensão da natureza, e 

preparado para a conservação da sociedade pelo dom do discurso e por meio das relações 

da linguagem”165. Com Rousseau, o processo gerador de necessidades é antinatural, é 

doutra natureza que se fala. A segunda natureza, a que o próprio homem se dá ao 

comparar-se com o outro e em concurso cada vez mais frequente em que ele mesmo acaba 

se encurralando, quando se impõe a escala maior de necessidades além das necessidades 

naturais, como forma de satisfazer seus próprios desejos. Portanto, a instituição da 

sociedade é obra absolutamente humana. Isto é evidente quando Rousseau diz, no Livro 

I, do Emílio, que: 

O homem natural é tudo para ele; é a unidade numérica, o inteiro 

 
160 Cf. GROTIUS, 2005, p. 37. 

161 Cf. “Nota 19” por Hugo Grotius, em “Prolegômenos” apud Sêneca, na obra De Beneficiis (livro IV, cap. 

XVIII”): “A natureza, porém, lhe deu duas coisas que, de fraco como era, o tornaram o mais forte de todos 

os seres: a razão e a vida social. Assim é que aquele que, só, não poderia resistir a nenhum outro, se tornou 

o dono de tudo. A vida em sociedade é que lhe deu o domínio sobre todos os animais, domínio que exerce 

naturalmente sobre a terra” (GROTIUS, Hugo. [2005]. O direito da guerra e da paz [vol.1]. Tradução 

Ciro Mioranza. Ijuí: Editora Unijuí, p. 39). 

162 Cf. GROTIUS, 2005, p. 39. 

163 Cf. GROTIUS, 2005, p. 40. 

164 John Locke, em seu Segundo tratado sobre o Governo (livro II, Capítulo VII: Da sociedade política 

ou civil), disse logo no início do parágrafo 77: “Tendo Deus feito o homem uma criatura tal que, segundo 

seu próprio juízo, não lhe era conveniente estar só*, colocou-o sob fortes obrigações de necessidade, 

conveniência e inclinação para conduzi-lo para a sociedade, assim como o proveu de entendimento e 

linguagem para perpetuá-la e dela desfrutar” (LOCKE, 1998, p. 451). *Cf. Gen. 2, 18: “Deus disse: não é 

bom que o homem esteja sozinho” (Bíblia de Jerusalém, 1989). 

165 Cf. LOCKE, 2007, p. 131. 
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absoluto, que não tem relação senão consigo mesmo ou com seu 

semelhante. O homem civil não é mais que uma unidade fracionária presa 

ao denominador, e cujo valor está na sua relação com o inteiro, que é o 

corpo social. As boas instituições sociais são aquelas, que sabem melhor 

desnaturar o homem, tirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma 

relativa, e transportar “le moi” na unidade comum; de modo que cada 

particular não se acredite mais um, mas parte da unidade, e não seja mais 

sensível senão ao todo166. 

Não se trata mais de obra saída das mãos de Deus, mas de arte humana. Doravante, 

a questão maior é a de colocar obstáculos contra qualquer possibilidade de legitimação 

da dependência absoluta entre um homem e outro. Este transporte do “eu na unidade 

comum” aponta a especificidade ontológica167 da unidade do povo. 

Rousseau recepciona o aspecto ontológico da formulação da arte política que sai 

de Aristóteles. Há também uma perspectiva de complementaridade entre arte, έ, e 

natureza, ύ, que é sintetizada por Aristóteles dessa forma: “toda arte ou bem executa 

o que a natureza é impotente de aperfeiçoar ou a imita”168. Aposta-se na boa arte da 

política quando se diz que: “a política não produz homens, mas arrancando-os da 

natureza, ῆ ύ, serve-se deles”169. Para Rousseau, o sucesso das instituições 

sociais depende do sucesso da arte da legislação. 

No entanto, o sucesso da arte legislativa equivale a dizer que, não se pode enfatizar 

os cálculos em detrimento das tendências do coração humano e do jogo das paixões 

quando se trata das evidências do sistema das leis naturais e do sistema do universo, e em 

maior intensidade ainda quando se trata do conjunto das relações humanas. Conforme 

Rousseau, “O que torna penosa a obra da legislação é menos o que é preciso estabelecer 

do que o que é preciso destruir; e o que torna o sucesso tão raro é a impossibilidade de 

 
166 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 39. 

167 Vargas, escrevendo sobre Democracia, essência e dedução (VARGAS, Yves. Les promenades 

matérialistes de Jean-Jacques Rousseau. Pantin: Le Temps des Cerises, 2005), observa a presença do 

fundamento ontológico da filosofia política de Rousseau, quando entende que “o essencial está na unidade 

ontológica do povo”. Em seguida, mostra que dessa percepção “nasce a vontade individual sem 

transformar-se em tirania” (Idem., p. 128). 

168 Cf. ARISTÓTELES. Physique, II, 199a 15-17. 

169 Cf. ARISTÓTELES. Política, I, 10, 1258a 20. 
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encontrar a simplicidade da natureza unida às necessidades da sociedade”170. Todavia, as 

dificuldades não eliminam a possibilidade de sucesso da arte de legislação como realidade 

compossível. 

Rousseau refere-se a arte como substituição da natureza na produção do ser social, 

que resulta num artefato “o projeto mais bem pensado”171. Esta via de acesso à nova 

“condição humana” é constituinte de dever ser e está firmemente delimitada no Capítulo 

VII, Livro I, do Contrato Social, em que “o cidadão” se encontra garantido contra 

qualquer modalidade de “dependência pessoal”. 

Pois tal é a condição que se dando cada Cidadão à Pátria esta garante 

contra toda dependência pessoal; condição que constitui o artifício e jogo 

da máquina política, a única que legitima os engajamentos civis, os quais 

sem ela seriam absurdos, tirânicos, e sujeitos aos mais enormes abusos172. 

A preocupação ontológica conduz-nos à questão metodológica, a da busca de 

fundamento da nova ordem das coisas do “estado social”173. Não há provas, há conexões 

que devem ser observadas. A essência do ser individual é contributiva do ser social 

coletivo, cuja existência determina, condiciona e explica a partir dela mesma, e, 

simultaneamente, outro modo do ser individual; não há nada fora do tecido da sociedade 

 
170 Cf. ROUSSEAU, CS, II, X, §5, 2012b, p. 86. 

171 Sob viés negativo, aparece como limitação e garantia de vantagens de um contra outro, aquele que possui 

em abundância busca se garantir em relação a quem nada tem ainda: “le riche, pressé par la nécessité, 

conçut enfin le projet le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l’esprit humain” (ROUSSEAU, 1954, p. 

78). Desenvolveremos os dois vieses do contrato, o negativo e positivo, no tópico do argumento jurídico. 

172 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 56. 

173 Reiteramos, portanto, sobre a dispensabilidade de prova para esse tipo de argumento ontológico. 

Conforme o Segundo discurso, “os seres puramente abstratos são vistos do mesmo modo, ou não se 

concebem senão através do discurso” (ROUSSEAU, 1954, p. 54; 1989, p. 69). Em que pese a distinção 

metodológica entre esse Discurso e o Contrato social, a concepção de pacto presente nessas obras pode ser 

explicada pela noção de ser puramente abstrato. De acordo com Salina Fortes, “o pacto do Discurso deverá 

assim ser considerado como um desvio da norma posteriormente definida no Contrato. O autor não 

pretende, no momento em que reflete a essência do pacto primitivo, considerar os caminhos da história 

provável; esta poderá, ao contrário, ser medida a partir do momento em que definimos a norma ideal. A 

distância entre um plano e outro mostra de maneira eloquente como os caminhos da história são 

necessariamente os caminhos da representação. A ideia de corpo legítimo é incapaz de coincidir exatamente 

com a realidade dos fatos. Mas esta não-coincidência necessária entre o ideal e o real, entre o direito e o 

fato, é constitutiva da própria definição da lei essencial da vida política: o universo da política é 

necessariamente este domínio no qual não pode haver adequação ou coincidência perfeita entre a ideia e 

a realidade. E isso se explica pelo fato de que, como veremos, a própria ideia é definida como o princípio 

articulador, o pólo diretor a norma. Também aqui a medida do possível não é o existente, mas o ideal (1997, 

p. 107).   
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que incida nele, exceto, aquilo que já é trazido por ele como dom natural e que nunca é 

arrancado da condição humana. A eclipsação de caracteres naturais do ser individual 

originário sugere auto-educação, disciplinamento, adequação, conformação, mas não 

cessação174. Há uma verdadeira doação e convergência que registra a coexistência entre 

seres individual e coletivo ao advento do novo ser social do homem. Ontologicamente, o 

contrato em si é uma realidade eficiente que deve ser interpretada por ela mesma, não há 

elementos estranhos que justifiquem a existência dele mesmo. 

Podemos observar que o contrato é tomado como a “condição necessária”175, 

simultaneamente, da ordem social e nova condição humana. E isso nos leva a dizer, que 

o ser tanto da sociedade política quanto do homem social e político são determinações 

racionais: produtos de vontade176. Como fica demonstrado por meio de seu Segundo 

discurso, essa preocupação de Rousseau não é uma conjectura. 

Confesso que os eventos que tenho a descrever (“les événements que j’ai 

à décrire”) podem ter ocorrido de várias maneiras, só posso determinar-

me sobre a escolha por conjecturas; mas, além dessas conjecturas se 

tornarem razões, quando elas são as mais prováveis que se possa tirar da 

natureza das coisas (“qu’on puisse tirer de la nature des choses”) e os 

únicos meios (“les seuls moyens”) que se possa ter de descobrir a verdade 

(“de découvrir la vérité”), as consequências que quero deduzir das 

minhas não podem ser por isso conjecturais, visto que, sobre os princípios 

que acabo de estabelecer, não se poderia formar algum outro sistema que 

 
174 Há níveis de alcance que devem ser suportados para suprir as demandas humanamente possíveis, até 

porque não há suplantação absoluta daquilo que é integrante da natureza na condição de sociabilidade. 

Talvez por causa disso a ênfase seguinte: “Quanto mais essas forças naturais forem mortas e aniquiladas, 

quanto mais as adquiridas forem grandes e duradouras, assim também a instituição será sólida e perfeita. 

De sorte que, se cada cidadão não é nada, não pode nada, senão por meio de todos os outros, e se a força 

adquirida pelo todo for igual ou superior à soma das forças naturais de todos os indivíduos, podemos dizer 

que a legislação está no mais alto ponto de perfeição que possa atingir” (ROUSSEAU, CS, II, VII, §3, 

2012b, p. 75-76). 

175 Desaparecem duas dificuldades relativas à noção de contrato: a de que o contrato “é uma condição 

necessária de toda sociedade verdadeira, ou que a sociedade em geral é uma condição necessária, sine qua 

non, tanto da moralidade como da liberdade propriamente ditas. Essas indecisões e esses equívocos 

desaparecerão posteriormente” (GUÉROULT, 1972, p. 146). 

176 Objeção feita quanto isso, entende que a narrativa do Discurso mostra que a transformação do homem 

em ser social e político ocorreu mediante um processo iniciado por ‘causas fortuitas’, e que não seguiu um 

plano racional para gerar uma determinada forma de vida em comunidade. Entretanto, nenhum evento 

fortuito justifica o pacto entre homens no conjunto da doutina de Rousseau, a não ser, exclusivamente, a 

vontade fundadora da união e liberdade civil. E, neste ponto, concordamos com Philippe Crignon, quando 

destaca que: “La doctrine de la volonté générale, seule à même de fonder l’union et la liberté civiles, revêt 

alors l’importance d’une ontologie politique” (CRIGNON, 2007, p. 491). 
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não me fornecesse os mesmos resultados, do qual eu não pudesse tirar as 

mesmas conclusões177. 

Portanto, não se trata de degradações178, mas das determinações que derivam da 

condição social apta à constituição de princípios racionais, para a superação e destituição 

da natureza física, originária. Eventos listados hipoteticamente não são importantes para 

a definição do ser social e político. O modo conjectural é plausível apenas porque permite 

a visualização da dedução lógica, que nos leva à noção de sistema179 e definição de 

princípios. Portanto, não se resolve a questão da “gênese das sociedades”180 de maneira 

conjectural, mas somente a partir de princípios firmemente estabelecidos. 

Finalmente, é preciso concordar, em que pese as diferenças metodológicas entre 

o Segundo discurso (opera na historicidade) e o Contrato social (opera no horizonte 

jurídico), há, de fato, conexão importante entre ambas: a constituição de um sistema 

(trabalhamos a noção de sistema no Argumento Jurídico). E ainda que não seja nossa 

intenção inserir Rousseau no campo do pessimismo histórico-político-social, algo nesse 

sentido é mostrado nas obras de Alexis Philonenko (1984a, 1984b, 1984c), cujo  elemento 

essencial que conecta a filosofia de Rousseau é a noção de infelicidade181. 

1.1 Anterioridade do ato em relação ao fato 

A questão metodológica da anterioridade do ato em relação ao fato182 remete à 

 
177 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 65-66. 

178 Do ponto de vista filosófico “a degradação” da natureza humana ocorre “segundo falsos princípios; não 

degradará, se realizada segundo princípios racionais. Este é um problema de direito que conduz à 

determinação a priori das condições de uma sociedade ideal” (GUÉROULT, 1972, p. 154). A respeito da 

depravação humana, lê-se: “Esta inter-conexão na degração constitui o que poderíamos nomear a ontologia 

moral de Jean-Jacques” (PHILONENKO, 1984b, p. 281). 

179 Desenvolveremos a noção de sistema no tópico do argumento jurídico. 

180 “Expliquer la genèse des sociétés, c’est trouver ces forces antagonistes de l’état de nature” 

(DURKHEIM, Émile. Le Contrat social de Rousseau. Édition électronique Jean-Marie Tremblay. Québec: 

Cégep de Chicoutimi, 2002, p. 10). 

181 No capítulo III, Finitude e política, se lê: “O Contrato social não é como acreditou a Revolução francesa 

uma aurora, é um canto triste e fúnebre” (PHILONENKO, 1984c, p. 47). E logo em seguida acrescenta: 

“cabe questionar se o Contrato social não é somente um canto fúnebre, mas também um tratado do 

desepero. Se a história quis encontrar um canto de esperança, confiante em dias melhores”, reitera, eis, “um 

objeto digno de consideração” (ibid., p. 64). 

182 Emprega-se a palavra ato para remeter às condições de possibilidade formais e principiológicas, e fato 

para remeter às consequências decorrentes da primeira; ato e fato são termos que se distinguem, porém são 

correlatos; de maneira que um implica o outro. Os fatos são importantes e devem ser considerados 
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essência do organismo político. Do ponto de vista metodológico, tem-se aqui abordagem 

ontológica em vez de epistemológica que diferencia realidade e possibilidade. Para 

Rousseau, ato puro do entendimento é uma realidade verdadeiramente possível. Dispensa, 

portanto, a diferenciação entre realidade e possibilidade. A linha de pensamento 

rousseauniana não concebe a ordem da sociedade por derivação da natureza, mas tão 

somente como determinação humana. Por definição, a sociedade é um ser real possível 

como autoinstituição humana; a sociedade é produção real, verdadeira e legítima. Aquilo 

que só depende dos sentidos passa pela ordem de derivação da natureza. A perceptividade 

dos sentidos qualifica a existência da ordem de derivação da natureza. Portanto, se fosse 

consequência dos sentidos, a ordem social seria uma ordem derivada da natureza. Ora, a 

ordem social é decorrência de ato puro do entendimento. Enfim, a constituição real 

possível da sociedade é suficientemente a prova da anterioridade lógica do ato em relação 

ao fato. 

O ato puro é dito, aqui, em nível de vontade183 como operação no plano de 

consciência, por isso é a essência do fato legal (trataremos da Distinção entre natural e 

legal na Parte II, desta tese). Por assim dizer, essa questão é anunciada de forma precisa 

quando Rousseau trata “Do Estado Social”, no fragmento O Estado de guerra nascido 

do Estado social, em que diz ser “mais conveniente primeiro formar sobre a essência do 

Corpo político noções mais exatas”, ressaltando que a situação “trata menos de história e 

de fatos do que de direito e justiça” e, que, portanto, deseja “examinar as coisas pela sua 

natureza” e não pelos nossos “preconceitos”184. Tomar as coisas pela sua natureza é 

considerá-las em sua origem185; pois o sentido de procurar fazer exame das coisas a partir 

da natureza delas é o da aproximação do ponto em que essas próprias coisas se tornam 

possíveis e podem ser ditas como devem ser tal como se definem pela natureza delas 

 

(trataremos disso no Argumento histórico). 

183 “A noção sobre a qual repousa metodologicamente o Contrato social, é, incontestavelmente, a ideia de 

vontade geral. É essa noção que deve ser levada de acordo com os outros elementos e as outras seções da 

obra de Rousseau na perspectiva de instauração de uma coerência fundamental” (PHILONENKO, 1984c, 

p. 25). 

184 “Mais il importe premièrement de se former sur l’essence du Corps politique des notions plus exactes 

que l’on n’a fait jusqu’ici. Que le lecteur songe seulement qu’il s’agit moins ici d’histoire et de faits que de 

droit et de justice, et que je veux examiner les choses par leur nature plutôt que par nos préjugés” 

(ROUSSEAU, 1915a, p. 295-296). 

185 Sem esquecer aqui a marca da historicidade, Rousseau lança mão desse procedimento  no Segundo 

discurso, “de le considérer dès son origine” (1954, p. 41). 
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mesmas. Portanto, é examiná-las pelos seus princípios. 

Este afastamento de Rousseau do campo de investigação do plano factual é forte 

indício de recorte metodológico e, que, seguramente, delimita o plano de sua posição 

ontológica. Ao chamar à atenção para o direito e a justiça, Rousseau se mostra menos 

preocupado com a abordagem de natureza histórica e factual e mais atento à abordagem 

formal. É o que se observa no Capítulo V, Livro I do Contrato Social, quando Rousseau 

se opõe à Grotius: “Antes, portanto de examinar o ato pelo qual um povo elege um rei, 

seria bom examinar o ato pelo qual um povo é um povo. Porque esse ato, sendo 

necessariamente anterior ao outro, é o verdadeiro fundamento da sociedade”186. 

É, pois, evidente a anterioridade do ato em relação ao fato. Bastando atentar-se 

para o momento de localização do ato fundante. Não se trata de qualquer ato, mas tão 

somente do ato de associação que gera o corpo moral e coletivo. A abordagem formal é 

delineada no âmbito dos “princípios do direito político”, como consequencialidade 

intrínseca (ontológica), em contraste à abordagem pela consequencialidade extrínseca 

(fenomenológica), que procura justificar o direito de fora para dentro, ou seja, de maneira 

exteriorizada. Ontologicamente, nos limites teóricos da doutrina pura do “Contrato 

social” não há solução pela intervenção de elemento exterior, “uma solução 

transcendente, a apelação a um terceiro, seja Deus ou o azar”187. Pois, o Contrato social 

considera “os homens tais como são e as leis tais como podem ser”188. 

Todavia, é preciso lembrar que na obra de Rousseau há sim um ‘terceiro’, ou seja, 

 
186 “Avant donc que d’examiner l’acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d’examiner l’acte par 

lequel un peuple est un peuple; car cet acte, étant nécessairement antérieur à l’autre, est le vrai fondement 

de la société” (ROUSSEAU, 2014, p. 16). 

187 Cf. ALTHUSSER, 1972, p. 68. Ressaltamos aqui, que o “Rousseau lido por Althusser” não nos interessa 

muito. Não nos interessa tanto “leitura de leitura” tal como anotado na “tradução-adaptação feita por Salinas 

Fortes de uma parte do livro de Michel Launay, Jean-Jacques Rousseau écrivain politique” (LAUNAY, 

1975, p. 91). Concordamos com a crítica feita contra Louis Althusser – que ao tentar “tornar rigoroso o 

mecanismo do Contrato social, acentuando as “decalages” que lhe permitem “funcionar” e que o próprio 

Rousseu havia sublinado discretamente” – acabou reduzindo “singularmente a complexidade de um sistema 

que, segundo nós, tira a eficácia e sua riqueza precisamente das nuances subtis que unicamente permitem 

a passagem legítima do direito ao fato. Movido, conscientemente ou não, pela vontade de fazer Rousseau 

um escritor burguês, defensor do individualismo e da propriedade, Althusser puxou Rousseau em direção a 

Hobbes, fazendo do contrato social a simples resultante de uma mecânica de forças” (Ibid., p. 93-94). 

188 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 41. 
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a figura extraordinária189 do Legislador, um ser com qualidades quase divinas190 e que se 

mostra essencial para a fundação e a manutenção do corpo político. Como Rousseau o 

descreve, ele é um elemento difícil de ser enquadrado seja entre os homens comuns (os 

quais ele transforma em cidadãos), seja na própria constituição do Estado (da qual ele é 

o inventor). Na verdade essa figura não se constitui de fato um ‘terceiro’, espécie de 

forasteiro do Estado. Isso não é admitido por Rousseau. Não há espaço aberto ao jogo da 

máquina política verdadeiramente republicana de fora da própria sociedade. O fato de 

essa função não entrar na constituição é tão somente porque a capacidade legislativa 

pertence à força do próprio povo. Não obstante, tecnicamente ou pragmaticamente, a 

necessidade da figura do Legislador (trata-se no Argumento jurídico) é considerada um 

esforço de Rousseau como forma de preencher, sábio-razoavelmente, a lacuna factual 

geralmente encontrada na formação do Estado: a ignorância no seio do povo191 para 

elaborar sua primeira constituição. E ainda que se considere de fundamental importância 

a figura do Legislador em função do frequente quadro de escassez na formação do 

povo192, essa terceira pessoa fica excluída tão logo desponte a maturidade do povo para 

reinvenção193 de sua própria legislação. Garantia, realmente, do conjunto da máquina 

 
189 “O legislador é sob todos as aspectos um homem extraordinário no Estado. Se deve sê-lo por seu gênio: 

não o é menos por seu ofício. Este não é magistratura; nem é soberania. Este ofício, que constitui a 

República, não entra em sua constituição. É uma função particular e superior que não tem nada em comum 

com o império humano; pois se aquele que comanda aos homens não deve comandar as leis, aquele que 

comanda as leis não deve não mais comandar aos homens” (ROUSSEAU, CS, II, VII, §4, 2012b, p. 76). 

Enaltecendo a sabedoria do Legislador, ele completa: “Assim pois, o Legislador não podendo empregar 

nem a força nem o raciocínio, tem uma necessidade de recorrer a uma autoridade de uma outra ordem, que 

possa conduzir sem violência e persuadir sem convencer” (Ibid., §9, p. 77). 

190 Imagem descrita no Capítulo II, Livro II, do Manuscrito de Genebra: “O legislador é de todas as 

maneiras um homem extraordinário no Estado. Se deve sê-lo por seus talentos, não o é menos por seu 

ofício. Este não é magistratura; nem é soberania. Este ofício, que constitui a República, não entra em sua 

constituição. É de alguma maneira uma função particular e quase divina que não tem nada em comum com 

o império humano; pois se aquele que comanda aos homens não deve comandar as leis, aquele que comanda 

as leis não deve não mais comandar aos homens” (ROUSSEAU, 2012a, p. 85). E em seguida, ele salienta: 

“a vontade geral sendo o liame contínuo do corpo político, não será jamais permitido ao Legislador alguma 

autorização anterior que possa ter, para agir doutro modo dirigindo essa mesma vontade pela persuasão, 

nem nada prescrever aos particulares que não tenha recebido primeiramente a sanção do consentimento 

geral, por medo de destruir na primeira operação da própria coisa que se quer formar, e de romper o nó 

social crendo firmar a sociedade” (ibid., p. 88). 

191 A introdução da figura do Legislador, distintamente, talvez quisesse evitar a projeção da infelicidade no 

seio do povo. “Aliás, em todo estado de causa, um povo é sempre o senhor para mudar suas leis, mesmo as 

melhores; pois se lhe apraz fazer mal a si mesmo, quem terá o direito de impedi-lo?” (ROUSSEAU, CS, 

II, XII, §2, 2012b, p. 89). 

192 Como exemplo, o registro do Segundo discurso, que diz: “Malgrado todos os trabalhos dos mais sábios 

legisladores, o estado político permaneceu sempre imperfeito, porque era quase obra do acaso, e que, mal 

iniciado, o tempo, descobrindo os defeitos e sugerindo os remédios, nunca pôde reparar os vícios da 

constituição” (ROUSSEAU, 1954, p. 80). 

193 Cabe ressaltar a proposição inicial de sua nota, de que: “Um povo só se torna célebre quando sua 
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política é imanente à assembleia do povo, solenemente. 

Ora, pela perspectiva ontológica, a autoinstituição de uma república perfeita é 

essencialmente democrática, se dá pelas mãos do próprio povo reunido (nossa abordagem 

da participação e decisão pública é desenvolvida no Argumento político). Trata-se de ato 

puro, esclarecido e eficiente, porquanto consiste na genuína aptidão da assembleia do 

próprio Povo; consequentemente, dispensa a figura de uma terceira pessoa proeminente 

para estabelecimento da própria legislação. Portanto, a dignidade da legislação é sempre 

do povo, que é o legislador nato194. Pois, um povo que necessita sempre de guia é incapaz 

de ser o senhor de si mesmo. Por isso, a importância da historicidade na compreensão da 

legislação adequação e conformação de legislação. 

Mas, precisamente, o nosso objetivo com essa abordagem formal é esclarecer a 

anterioridade do “ato” em relação ao “fato”. Pois, enquanto o advento da lei (trataremos 

das leis, mais especificamente, na Parte II, capítulo Convenção, desta tese) se explica pelo 

ato, a ocorrência da justiça se dá em função do “fato”. No entanto, é importante destacar 

ainda neste momento que as “leis”, segundo Rousseau, “são atos da vontade geral”195. 

Ora, se a lei é ato decorrente da vontade geral, a justiça196 é fato em decorrência da lei. 

Assim, “a lei é anterior à justiça, e não a justiça à lei, e se a lei não pode ser injusta, não 

é que a justiça lhe seja a base, o que pode não ser sempre verdadeiro; mas porque é contra 

a natureza que se queira prejudicar a si mesmo; o que é sem exceção”197. Examinador 

assíduo questiona: por que a justiça é um ‘fato’ decorrente dos atos da vontade geral? 

Somente por que ela deriva de um ato? Não é suficiente a generalização da vontade geral 

de maneira horizontal como imaginado por Diderot198. No entanto, tal problemática só 

 

legislação começa a declinar” (ROUSSEAU, 2012b, p. 75).  

194 Esta prova se evidencia positivamente no Livro V, do Emílio, em que indaga “se é fácil que um grande 

povo seja seu próprio legislador” (ROUSSEAU, 1966, p. 606; 1992, p. 559). 

195 Cf. Manuscrit de Genève, 2012a, p. 124. 

196 Trataremos da distinção da justiça no âmbito político, cujas regras são definidas pela vontade geral e, 

que, portanto, podem mudar de Estado para Estado; e da justiça num plano mais amplo, que Rousseau às 

vezes chama de divina, às vezes de universal, e cujas regras não dependem das leis feitas pelos homens, no 

Argumento jurídico, e, afinal, na Parte II, Convenção, desta tese). 

197 Cf. ROUSSEAU, 2012, p. 125.  

198 Para Rousseau, Diderot continua compartilhando da tradição do direito natural, da qual sustenta que a 

vontade geral permite definir a obrigação sobre um plano puramente horizontal, quanto aos direitos e 

deveres recíprocos; cuja obrigação política é tão natural quanto as regras de sociabilidade, definindo a 

vontade geral como regra de conduta na relação de cada particular com a sociedade de que faz parte, e da 

sociedade de que é membro com as outras sociedades. Examinador assíduo coloca seguinte situação: 
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será respondida no Argumento jurídico. 

Acerta-se em avaliar o ato de fundação da unidade real possível ainda muito 

genérico. O que não impede dizer que a condição de anterioridade da lei decorrente da 

vontade geral é o que atribui à própria noção de lei o sentido de justeza em seu modo de 

existir abstratamente, porque a lei é ato da vontade geral e a vontade geral é sempre reta. 

Esta dificuldade parece resolvida no âmbito formal, já que a vontade geral serve tanto 

para atribuir grau maior de universalidade como doar sentido199 de justeza da própria 

existência da lei. 

Tal perspectiva de abordagem é observada no Capítulo VI, Livro I, do Contrato 

Social, quando Rousseau localiza a essência do organismo político, dentro200 dele mesmo, 

a partir do fundamento e condição de validade do próprio direito, que é estabelecido por 

“convenção”201. 

As cláusulas desse contrato são tão determinadas pela natureza do ato, 

que a menor modificação lhes tornaria vãs e sem nenhum efeito; de modo 

que, ainda que elas não tenham de fato jamais sido formalmente enunci-

adas, elas são sempre as mesmas, em toda parte tacitamente admitidas e 

reconhecidas”202. 

 

Seguindo essa linha, como a soberania é o exercício da vontade geral (CS, livro 2, capítulo 1), as leis fixadas 

por atos da vontade geral também poderiam ser descritas como fatos contigentes, passíveis de serem 

alterados pela ação posterior do soberano. Afinal, é essa ação que mantém o corpo político vivo, e não a 

legislação propriamente dita (CS, livro 3, capítulo 11), pois as leis têm de ser elaboradas conforme as 

características factuais/empíricas de cada povo (CS, livro 2, capítulos de 8 a 11). Minhas considerações 

sobre essa ponderação será desenvolvida em três momentos: no Argumento político, Argumento jurídico, e 

enfim, na Parte II, Conveção. 

199 Trataremos do código doador de sentido ao direito no tópico que versa sobre o argumento jurídico. 

200 Dialoga-se aqui apenas com o peso dos sentidos das “razões” de “Estado” superiores às razões “externas 

e relativas”, que, conforme Rousseau, são razões “internas e absolutas”. “Une saine et forte constitution est 

la première chose qu'il faut rechercher” (ROUSSEAU, 2014, p. 42). 

201 A questão da anterioridade do ato em relação ao fato é revitalizada pelo próprio Rousseau através da 

“Sexta carta” que faz parte de sua obra Cartas escritas da montanha, quando ele diz: “Eu mesmo não fiz 

de maneira diferente, e, seguindo a parte mais sadia dos que discutiram esses assuntos, estabeleci como 

fundamento do corpo político a convenção de seus membros e refutei os princípios diferentes do meu” 

(ROUSSEAU, 2006a, p. 319). 

202 “Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte, que la moindre modification 

les rendrait vaines et de nul effet; en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement 

énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues” (Rousseau, 2014, p. 17). 
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Este ato possui valor em si mesmo, a natureza dele exige ser interpretada a partir 

dele mesmo. Portanto, é notório o destaque dado por Rousseau ao âmbito formal, quando 

confirma o valor do ato203 para além de razões factuais. A cognição do ato como 

pressuposto fundamental não permite qualquer possibilidade de violação factual. 

Rousseau se afasta, criticamente, das teorias que tendem a sustentação desse organismo 

político em pesquisas a partir de experiências. Ainda no Prefácio ao Segundo discurso, 

o alerta é de que: “Não é razoável contar com tal recurso”204. Explicações a partir de 

experiências seriam insuficientes, não dão conta de esclarecer a discussão acerca do 

estabelecimento da sociedade. Assim, para evitar interpretação equivocada é preciso 

enxergar de forma nítida o cerne do próprio objeto de pesquisa de Rousseau, no 

Manuscrito de Genebra, em que diz: “mas eu procuro o direito e a razão e não discuto 

os fatos”205. 

A relevância da dimensão formal das coisas não implica em dizer que o plano dos 

fatos tenha perdido a sua importância política. Mas, tão somente que a fundamentação 

formal se justifica como base bem mais plausível de sustentação dos princípios 

desencadeadores e vivificadores do sistema206 político. 

Também é preciso atentar-se para a reiteração de Rousseau, de que há pouco 

esforço da natureza em favor do advento da sociabilidade207 humana. Para Rousseau, o 

 
203 A palavra ato pela relação ato e fato não nos afasta do ato como pressuposto fundamental. Como por 

exemplo, um simples ato de violação da lei, como bem observa Jean-Fabien Spitz, em seu artigo “Rousseau 

et la tradition révolutionaire française”, “não deve ser considerado como assunto puramente privado ou 

pessoal”. Concordando com avaliação de Rousseau, de que se trata de uma violação que provoca “impacto 

sobre a essência do liame social”, por considerar que “os engajamentos que nos ligam ao corpo social são 

obrigatórios porque são recíprocos”. Avaliando o que Rousseau disse em termos bastante acessíveis que as 

clásulas desse contrato “são tão determinadas pela natureza do ato que a menor modificação as tornaria vãs 

e sem afeito” (SPITZ, Jean-Fabien. Rousseau et la tradition révolutionnaire française: une énigme pour 

les républicains. Les Études philosophiques. Presses Universitaires de France, 2007, 4, n. 83, p. 445 a 

461. Disponível em: http://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2007-4-page-445.htm Acesso 

em: agosto de 2015. 

204 Cf. ROUSSEAU, 2002b, p. 13; 1989, p. 42. 

205 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 59; 2003, p. 129. 

206 Trataremos da noção de sistema no tópico sobre o argumento jurídico. 

207 Como observa Rousseau: “vê-se, pelo menos, no pouco cuidado que tomou a natureza em aproximar os 

homens por necessidades mútuas e facilitar-lhes o uso da palavra, o quanto preparou pouco sua 

sociabilidade e quão pequena foi sua contribuição em tudo que eles fizeram para criar esses laços” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 56; 1989, p. 71). 

 

http://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2007-4-page-445.htm
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impulso208 que o homem tinha no estado de natureza lhe garantia o suficiente para a sua 

própria condição natural. Esse tipo de dispositivo que condiciona o homem no estado de 

natureza é bem distinto daquele209 que é gerador de pacto fundado por compromisso livre 

e em comum acordo, necessário para que o homem possa viver em sociedade. “Ele tinha 

no único instinto tudo de que precisava para viver no estado de natureza, só tem numa 

razão cultivada o que necessita para viver em sociedade”210. Isto, de certo modo, se abre 

à justificação tanto do advento convencional quanto da dignidade própria da sociedade 

civil, como capacidade de realização da natureza do homem enquanto condição social, na 

base de respeito e obrigação. 

 

  

 
208 “A imaginação, que causa tanta destruição entre nós, não fala ao coração dos selvagens; cada um espera 

tranquilamente o impulso da natureza, a ele se entrega sem escolha, com mais prazer que furor, e satisfeita 

a necessidade, todo o desejo se extingue” (ROUSSEAU, 1989, p. 78). 

209 Atentar-se para a forte presença do quadro hipotético histórico-factual corroborado, de que pela 

“evolução sucessiva do espírito humano”, como progresso constante, em modo de contraste e de superação, 

dar-se-á conta da explicação dessa alteração da condição natural do homem, submetida a contextos do 

“acaso”. Principalmente, quando ele diz: “os diferentes acasos que puderam aperfeiçoar a razão humana 

deteriorando a espécie, fazê-lo mau tornando-o sociável, e de um tempo tão longínquo levar o homem e o 

mundo ao ponto em que o vemos” (ROUSSEAU, 1989, p. 83). 

210 “Il avoit dans le seul instinct tout ce qu’il falloit pour vivre dans l’état de nature, il n’a dans une raison 

cultivée que ce qu’il lui faut pour vivre en société” (ROUSSEAU, 1954, p. 56). 
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CAPÍTULO 2 – ARGUMENTO ANTROPOLÓGICO 

Este capítulo denominado argumento antropológico  é a segunda meta da Parte I 

desta tese, cujo  objeto é a constituição simbólica da condição humana que congrega as 

existências em liames sociais. O argumento antropológico em Rousseau capta o homem 

antes e depois do estabelecimento de vínculos com o outro; dimensiona o homem no 

desenvolvimento, na reprodução e reinvenção de hábitos e meios comuns em relações de 

sociabilidade. De tal maneira que o campo do argumento antropológico remete ao mo-

mento da tomada de consciência e reconhecimento do homem sobre ele mesmo. Trata-

se, portanto, da constituição de sua identidade. Mais propriamente, a questão antropoló-

gica em Rousseau é a questão da localização do ser humano enquanto unidade em si e 

como fração numérica, integrante de um outro corpo, temporal e atemporal. Interessa-nos 

compreender o homem enquanto unidade nele mesmo, o momento e o sentido de seu 

“constituiç~]ao ” como acontecimento local e temporal, o momento de seu “desenraiza-

mento” que põe em questão outro aspecto, considerado por Pierre Manent211, “a célula de 

um corpo imenso e sem rosto”. Objetivou-se analisar o homem abstrato que se projeta 

distantemente de seu estado real a partir da distinção entre homem essencial e homem 

real, como real possibilidade para a constituição simbólica da própria condição humana 

na sociedade. Assim, o percurso deste argumento é o paradoxo do homem natural; por 

meio dele desenvolve-se a abordagem do homem abstrato tomado o mais longínquo pos-

sível do homem em seu estado real; afasta-se a opinião comum de que o homem no estado 

de natureza ou estado primitivo seja o mais injusto de todos. Tem-se como fio o Discurso 

sobre a origem das desigualdades entre os homens (Segundo discurso), pois essa obra 

fornece os elementos essenciais da teoria do homem. Neste Discurso, Rousseau chama a 

atenção de seu leitor que deseja estudar o homem para a necessidade de se efetuar a dis-

tinção entre o homem essencial e o homem real; mostra que a pintura do homem real que 

serve de análise e ancoradouro para vários filósofos lançarem mão do homem no estado 

de natureza carece de rigor, porque remete sempre ao homem já transfigurado. Nosso 

problema é o seguinte: qual é a vantagem em pensar o homem absolutamente afastado 

das condições reais e perceptíveis? Ora, a imagem de estado de natureza que geralmente 

a filosofia política avança hodiernamente entre nós, como estado de conflito e de insegu-

rança, se sustenta tão somente num recuo histórico factual do homem real. Implica em 

dificuldades tanto ao acesso do puro estado de natureza, quanto a análise mais rigorosa 

 
211 Cf. MANENT, Pierre. Naissances de la politique moderne: Machiavel, Hobbes, Rousseau. Paris: 

Éditions Gallimard, 2007, p. 192. 
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sobre a natureza humana essencial ou abstrata. Antropologicamente, então, é necessário 

proceder a separação daquilo que a arte humana pôde agregar como saldo de suas inqui-

etações daquilo que, de fato, tenha saído das mãos do autor da natureza. Lembrar o autor 

do Emílio, que disse: parece que tudo está bem saindo das mãos do autor das coisas, e 

tudo degenera entre as mãos do homem212. 

2.1 Contexto: o mito do pecado de Adão 

A partir do século XVIII, com Rousseau, ocorre a rejeição do mito do “pecado de 

Adão” que justifica a passagem da bondade originária à maldade na condição de existên-

cia humana. Rousseau oferece a alternativa contra o seu tempo ao explicar a passagem da 

bondade à maldade apontando que ela se dá em decorrência do processo de corrupção 

que é causado com o advento da sociedade; logo, não é causada pela providência divina 

ou natureza originária. E isto possibilita, de certa maneira, que se passe do mito à reali-

dade. Este é o momento em que “o mito se transforma em história”, constituindo-se numa 

operação que, segundo Bertrand de Jouvenel, “é inteiramente em modo temporal” 213. O 

sentido do modo temporal é o de cultural, está associado ao termo “civilização”, e, con-

forme Victor Goldschmidt, a civilização “é um fenômeno coletivo” e “global”, que “está 

situado no espaço” e “dotado de tempo próprio” 214. 

Por esta perspectiva antropológica, a teoria do homem de Rousseau é uma dou-

trina pura, consequentemente, a história inicia-se no ponto zero de seu ancoradouro teó-

rico. Isto não afasta os recursos à história dos anais da humanidade, que cumprem impor-

tância quando mostram registros que dão conta de dimensionar o quão a humanidade se 

extraviou, ou foi roubada pelas mãos dos próprios homens. 

2.2 Possibilidade de conhecer o homem 

Pensamos que a teoria do homem em Rousseau, geralmente considerada parado-

xal215 pelos seus críticos, seja uma teoria coerente e consistente. Uma prova disso, e de 

 
212 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 35; 1992, p. 9. 

213 Cf. JOUVENEL, Bertrand. Essai sur la politique de Rousseau. In: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du 

contrat social. Genève: Les Éditions du Cheval Ailé, Constant Bourquin, 1947. p. 73. 

214 Cf. GOLDSCHMIDT, Vctor. [1984b]. Le problème de la civilisation chez Rousseau. In: Écrits, Tome 

2, Études de Philosophie Moderne (Spinoza, Montesquieu, Rousseau, Hegel, Schopenhauer). Paris: J. 

VRIN, 1984, p. 121. 

215 Concordando com Laurente Fedi, Rousseau, contrariamente a tantos outros, em vez de utilizar o 

paradoxo para “fazer passar uma ideia de força”, prepara o paradoxo “com argumentos e demonstrações” 

tornando-o “inteiramente plausível” (FEDI, Laurent. Les paradoxes éducatifs de Rousseau, In: Revue 
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maneira bem sintomática, é a avaliação dele de que o conhecimento do homem “é o mais 

útil e o menos avançado, de todos os conhecimentos humanos”216. Essa ressalva quer 

mostrar que há algo além do que é apresentado a olho nu, até agora. Também notamos 

incialmente o quão Rousseau se mostra atento à separação do homem essencial do ho-

mem real217 ou aparente, ao mesmo tempo em que detecta o limite específico do campo 

de conhecimento antropológico que é, por sua natureza e por definição, o campo de co-

nhecimento que trata do próprio homem. Portanto, nesse momento o nosso objeto de es-

tudo é o homem em sua constituição primeira e a mais essencial possível, conforme su-

gere o Prefácio do Segundo discurso pela seguinte indagação: 

E como o homem conseguiria enfim se ver tal como o formou a natu-

reza, através de todas as mudanças que a sucessão dos tempos e das 

coisas fizeram produzir em sua constituição original, e de separar o que 

mantém de sua própria essência (“fonds”)218 daquilo que as circunstân-

cias e seus progressos acrescentaram ou alteraram em seu estado primi-

tivo?219 

Esta situação coloca a principal dificuldade para se conhecer o próprio homem, 

 

philosophique de la France et de l'étranger, 2011, tome 136, p. 488). 

216 As quatro linhas iniciais do “Prefácio” ao Segundo discurso, indicam, por excelência, a base de uma 

antropologia filosófica, principalmente considerando “a inscrição do templo de Delfos” “como a única” 

que “continha um preceito mais importante e mais difícil que todos os grossos livros dos moralistas” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 33). A inscrição de Delfos dizia: Conhece-te a ti mesmo (esta máxima délfica e essa 

outra: “Nada em excesso”, tem significado “mais profundo” em Heráclito, também aponta o fundamento 

da “verdadeira moral” de sua filosofia, conforme KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 219), de certo 

modo, e bem especificamente essa inscrição desperta o primeiro olhar constitutivo da antropologia 

filosófica anterior às abordagens socráticas. A busca do homem a partir de seu interior leva Crítias 

(“Cármides”, 164 c-d) a se inspirar “no preceito de Delfos (que desempenha aqui o papel do ensinamento 

socrático) e funda sua próxima definição sobre o Conhece-te a ti mesmo” (GOLDSCHIMIDT, 2002, p. 34). 

217 No Primeiro discurso, Rousseau mostra que o homem real é o homem da sociedade, e, que, de fato, 

esse homem é perverso, mas seria pior se tivesse nascido sábio. Assim disse: “Os homens são perversos; 

seriam piores ainda se tivessem tido a infelicidade (le malheur) de nascerem sábios”  (ROUSSEAU, 1954, 

p. 12). Rousseau aceita a tese de que a natureza humana não era melhor, mas os homens experimentavam 

a condição de segurança recíproca. Tal como disse: “A natureza humana, no fundo, não era melhor; mas os 

homens encontravam sua segurança na facilidade de se penetrarem reciprocamente; e essa vantagem, qual 

não sentimos mais o valor, lhe poupava bastante vícios” (Idem., p. 5). 

218 Este termo, pelas traduções de Iracema Gomes Soares e Maria Cristina Roveri Nagle (ROUSSEAU, 

1989, p. 40), e Lourdes Santos Machado (ROUSSEAU, 1999b, p. 43), é essência; pela tradução de Maria 

Ermantina Galvão (ROUSSEAU, 2005a, p. 149), é natureza; pela tradução de Eduardo Brandão 

(ROUSSEAU, 2017, p. 21), é patrimônio. O esclarecimento da opção por essência segue no próprio texto. 

219 “Et comment l’homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l’a formé la nature, à travers tous les 

changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de 

démêler ce qu’il tient de son propre fonds d’avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou 

changé à son état primitif?” (ROUSSEAU, 1954, p. 34). 
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que é a configuração da imagem natural da espécie humana enquanto produção da natu-

reza. Dificuldade que não é vencida sem esforço reflexivo. Esforço que, por sua vez, 

permite pensar hipoteticamente, que, por vários processos e motivos, a imagem desse 

homem primitivo sofreu alterações, transfigurando-a e dela se afastando continuamente. 

Quanto ao termo “fonds”, preferimos essência em vez de natureza ou patrimônio, 

pelo fato de que tanto a natureza quanto o patrimônio além de sofrerem alterações podem 

sofrer substituições; por sua vez, a essência mesmo sofrendo acréscimo e alteração, man-

tém-se naquilo que é substancial220. Isto é evidente, porquanto as ações previstas na pes-

soa daquele que ousa empreender a instituição de um povo, tal como é sintetizada no 

Capítulo VII, do Contrato social, provocam mudanças na natureza humana até que se 

consiga “tirar do homem suas forças próprias para lhe dar outras que lhes sejam estranhas 

e das quais não possa fazer uso sem o socorro de outrem”221. Ou seja, o homem tendo as 

suas forças naturais anuladas ou retiradas não deixará de ser necessariamente homem. 

Acrescenta-se que o contexto do termo patrimônio dialoga mais especificamente, 

com o sentido expresso no Capítulo “Do domínio real” que aparece tanto no Manuscrito 

de Genebra quanto no Contrato social, em que, respectivamente, afirmam que: “o direito 

que cada particular tem sobre seu próprio solo [“fond”] é sempre subordinado ao direito 

que a comunidade tem sobre todos”222. Mas esse sentido de patrimônio como domínio 

público, não obstante, é mais bem esclarecido em algumas passagens do verbete de Eco-

nomia política, tal como segue: 

A primeira coisa que o instituidor de uma república deve fazer após o 

estabelecimento das leis é encontrar um fundo (“un fonds”), suficiente 

para a manutenção dos magistrados e outros oficiais e para todas as outras 

despesas públicas. Esse fundo (“Ce fonds”) chama-se aerarium ou fisco, 

 
220 Aristóteles pensa essa definição de essência pela noção de necessidade quando disse que “a substância 

sem matéria é a essência”, έ ἑ ὐί ἂ ὕ  ὸ ί ἦ ἶ (Metafísica, VII, 7, 1032b 14, 1987, 

p. 348), porquanto permanece necessariamente; confirma o que considerou antes: “E, primeiro dizemos 

quanto ao aspecto lógico, que a essência de cada ser é o que se expressa dele próprio”, ὶ 

ῶ ἴ ἔ ὶ ὐῦ ῶ ὅ ἐὶ ὸ ί ἦ ἶ ἑά ὅ έ ᾽ ὑό (Ib

id., VII, 4, 1029b 12-14). 

221 Cf. ROUSSEAU, 2012b, 75. 

222 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 52; 2012b, 59-60. 
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se for em dinheiro, domínio público, se for em terras, e este último é pre-

ferível ao outro, por razões fáceis de se ver223. 

Portanto, o contexto que remete ao sentido de patrimônio está associado ao de 

domínio público e é diferente do contexto que destamos, inicialmente, do Prefácio do 

Segundo discurso. Principalmente, porque o contexto em que o termo “fonds” é empre-

gado nesse Discurso, remete a algo mais essencial, versa sobre aquilo que é integrante 

do próprio homem. Isso é a essência. Ou, mais claramente, por simples contraste, tal 

como é feito nos Dialogues: “tanto pela essência quanto pela forma”224. No Emílio, a 

palavra essência dá conta dos princípios “escritos pela natureza em caracteres inapagá-

veis”225; fala-se daqueles princípios inapagáveis que estão “gravados no fundo de nosso 

coração”226. Se esses princípios estão no fundo de nossos corações é porque são inatos, 

por isso mesmo devem refletir em nossas obras. 

Todavia, é necessário pensar o homem essencial como se pudesse retroagir a seu 

estado mais primitivo possível. E, por assim dizer, o pensamento da imagem longínqua 

do homem apontaria o quadro dessa aporia. Entretanto, a constituição de uma possível 

imagem, a mais longínqua que se possa fazer do homem em seu estado primitivo contrasta 

com a opinião comum; o que, de certo modo, aponta um caminho verdadeiramente para-

doxal227 e difícil de ser vencido; mas ainda assim, também é explicado. Conforme Rous-

seau, 

 
223 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 260-261; 2015, p. 128. Nessa obra, a sequência seguinte de sua abordagem 

sobre o sentido de “domínio público”, ele salienta: “esse fundo público deve ser aprovado ou aceito pela 

assembleia do povo ou dos estados do país, que em seguida deve determinar seu uso. Depois dessa 

solenidade, que torna o fundo inalienável, ele, por assim dizer, troca de natureza, e seus lucros se tornam 

de tal modo sagrados que desviar qualquer parte dele em prejuízo de sua destinação é não somente o mais 

infame de todos os roubos como também um crime de lesa-magestade” (Ibid., p. 261 / p. 128). Em sua 

avaliação crítica, os administradores cometem as primeiras irregularides: “Quando os fundos públicos são 

estabelecidos, os chefes de Estado são, de direito, seus administradores; pois essa administração é uma 

parte do governo, sempre essencial, embora nem sempre igualmente: sua influência aumenta à medida que 

a das outras diminui. Pode-se dizer que um governo chegou ao seu último grau de corrupção quando não 

tem outro nervo senão o dinheiro” (Ibid., p. 261 / p. 129). 

224 Em que se lê: “tant par le fond que la forme” (ROUSSEAU, 1999, p. 168). 

225 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 372. 

226 Cf. Ibid., p. 555. 

227 Sem medo de cometer anacronismos, vejo um paralelo entre o bom estilo paradoxal de Rousseau e o de 

Zenão de Eleia (490-485/464-461 a.C). Zenão, visto como filósofo dos paradoxos, incomodou a Sócrates 

que depois de escutá-lo interpela seu amigo Parmênides: “Afirmas tu em teus poemas que o universo é uno, 

e apresentas excelentes evidências em favor de tal doutrina. Afirma ele que não existem coisas múltiplas e 

também ele apresenta diversas e persuasivas provas de tal. Um de vós diz que uma única coisa existe, o 

outro que não existem coisas diversas, e cada um de vós se expressa de tal maneira que pareceis não estar 
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O que há de mais cruel ainda, é que todos os progressos da espécie hu-

mana a distanciam sem cessar de seu estado primitivo, quanto mais acu-

mulamos novos conhecimentos, mais privamo-nos dos meios de adqui-

rir o mais importante de todos, e que é, num sentido, à força de estudar 

o homem que nos colocamos mais fora do estado de conhecê-lo228. 

Notamos, que, a simples aceitação da noção de progresso e possíveis motivações 

que produziram o afastamento do homem de sua primeira condição já revelam o nó do 

paradoxo antropológico, quanto à possibilidade de conhecimento do próprio homem, pre-

ludiando que de tanto estudar o homem menos o conhecemos. Tocar no homem essencial 

é tocar em sua natureza. Porém, sabemos que a natureza essencial não se encerra229 com 

a plenitude das potencialidades físicas e orgânicas, ainda que a natureza essencial deva 

ser pensada a partir da condição do homem em puro estado de natureza. 

 

em absoluto dizendo as mesmas coisas, embora estejam sim dizendo exatamente as mesmas coisas – algo 

que parece situar-se acima das cabeças do comum de nós” (BARNES, 1997, p. 174-175); o estilo de 

argumentação paradoxal de Zenão também incomodou a Aristóteles: “O argumento de Zenão pressupõe 

que seja impossível transpor um número infinito de coisas, ou tocar individualmente um número infinito 

de coisas, em um tempo finito. Isso, porém, é inverídico. Pois que tanto as distâncias como os tempos – e 

inclusive todos os continua – são tidos com infinitos em dois sentidos: quer por divisão quer em relação a 

suas extremidades. Assim, não é possível tocar um número quantitativamente infinito de coisas em um 

tempo finito, mas é efetivamente possível tocar coisas infinitas quanto à divisibilidade. Pois que, nesse 

sentido, o próprio tempo é infinito. Segue-se, portanto, que aquilo que é infinito é transposto em um tempo 

infinito e não em um tempo finito, e que as coisas infinitas são tocadas não em muitos momentos finitos, 

mas em infinitos momentos” (Ibid., p. 181-182). Aristóteles mantém sua resistência inclusive contra o 

paradoxo do Aquiles e a Tartaruga (Cf. LAÉRCIO, Diógenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. 

Trad. Mário Gama Kury. Brasília: UnB, 1988, L. IX, 29), ou simplesmente Aquiles, em que diz: “o mais 

lento ( ) nunca será ultrapassado pelo divino mais veloz (   ), visto 

o perseguidor ter de primeiro atingir o ponto de onde partiu o perseguido, de tal forma que o mais lento 

deve manter sempre a dianteira. Este argumento é, em princípio, o mesmo que depende da bissecção, se 

bem que difira dele no fato de as grandezas adicionadas não serem divididas em metades” (ARISTÓTELES, 

Física, VI (), 9, 239b 14-20). Uma explicação simples daria conta da questão, se apenas tivesse dito que 

entre distintas realidades com natureza distintas é impossível correlação. Ou, o tempo da tartaruga e do 

Aquiles são absolutamente distintos por natureza e por definição, o que justifica pensar que o Deus veloz 

não ultrapassará a lenta tartaruga em seu próprio tempo. Na modernidade, o estilo de argumentação 

paradoxal de Rousseau se justifica pelo fato de que os demais filósofos que projetaram a imagem do homem 

natural no pensamento político ou fizeram por dedução ou por correlação com a imagem do homem da 

sociedade; porquanto pensaram o homem no estado natural sempre tendo como pano de fundo a imagem 

dos vícios e virtudes do homem da sociedade. 

228 “Ce qu’il y a de plus cruel encore, c’est que tous les progrès de l’espèce humaine l’éloignant sans cesse 

de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous nous ôtons les moyens 

d’acquérir la plus importante de toutes, et que c’est en un sens à force d’étudier l’homme que nous nous 

sommes mis hors d’état de le connaître” (ROUSSEAU, 1954, p. 34). 

229 Pierre Burgelin avalia como perfeitamente legítimo dizer que: “Há um estado de natureza que é contrário 

à natureza do homem e que é inferior ao estado social onde se realiza o homem essencial”. Na leitura que 

ele faz de Rousseau esclarece que: “A natureza do homem transcende essas condições de estado de 

natureza” (BURGELIN, 1952, p. 220). Em sua avaliação: “A existência não pode se referir senão a 

plenitude ontológica que exprime a ideia de natureza, sobretudo quando, abandonado a ele mesmo, ela 

constitui um puro estado de natureza” (Idem, p. 224). 
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Rousseau provoca meticulosamente a tese de que a consequência natural do pró-

prio modo de conhecimento é a produção do primeiro afastamento da espécie humana de 

seu estado originário. Pois, o homem original que sai das mãos da natureza não vai além 

do sentimento e se encontra todo entregue aos seus sentidos. Esse homem carece do co-

nhecimento de si. Dizemos inicialmente que o homem original é o homem do estado de 

incompletude, enquanto estiver entregue de maneira irrestrita aos órgãos de sentido. Por-

quanto limitado à existência física ele não consegue ultrapassar a conformidade da natu-

reza nas próprias coisas. Neste sentido, a hipótese do Segundo discurso que supõe o 

homem “tal como deve ter saído das mãos da natureza”230 é germinal, principalmente 

porque ilustra o limite das argumentações que assentam a racionalidade temporã e o sen-

timento de justiça antes mesmo da produção da humanidade na espécie . 

Conforme Rousseau, “o homem selvagem, privado de toda espécie de luzes, não 

experimenta senão as paixões dessa última espécie; seus desejos não ultrapassam suas 

necessidades físicas”; pois, enquanto o selvagem é dimensionado tão somente pela ani-

malidade ele sente a dor sem conhecer a morte, mas assim que o impulso da natureza 

provoca essa paixão nele, brota o sentimento de humanidade afastando-lhe de sua pri-

meira espécie: “o conhecimento da morte, e de seus terrores, é uma das primeiras aquisi-

ções que o homem tenha conseguido, se distanciando de sua condição animal”231. 

Por essa perspectiva, o evento gerador do desdobramento da animalidade em hu-

manidade se constitui como efeito da natureza na própria espécie. O indício de que a 

reinvenção da condição original enseja, de fato, uma saída natural do estado de natureza 

à condição de sociabilidade humana. Bastante sintomática é a figura da máquina enge-

nhosa sumarizada por Rousseau no Segundo discurso, da qual descreve: 

Não vejo em todo animal senão uma máquina engenhosa, a quem a 

natureza dotou de sentidos para remontar-se por si mesma, e para 

garantir-se, até um certo ponto, contra tudo o que tende a destruí-la, ou 

danificá-la. Percebo precisamente as mesmas coisas na máquina 

humana, com a diferença que a natureza sozinha faz tudo nas operações 

da besta, ao passo que o homem concorre às suas, na qualidade de 

agente livre. Um escolhe ou rejeita pelo instinto, e o outro por um ato 

de liberdade; o que faz porque a besta não pode se afastar da regra que 

 
230 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 41. 

231 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 49. 
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lhe é prescrita, mesmo quando lhe for vantajoso fazê-lo, e que o homem 

se afasta dela às vezes a seu prejuízo232. 

Rousseau detecta a condição de possibilidade do gênero humano na qualidade da 

liberdade que é inerente à espécie; por causa dessa qualidade é que o homem é a única 

máquina que se projeta para além das suas funções puramente físicas. Por conseguinte, o 

mecanismo detectado é, de fato, o fundamento da saída do homem de seu estado natural; 

é o princípio do agir que integra o próprio homem, como é mostrado na possibilidade do 

ato de liberdade. Por isso, enquanto a funcionalidade da máquina animal segue em pura 

sintonia com o mecanismo das determinações da natureza233, a funcionalidade da 

máquina humana além de apreender234 o seu próprio mecanismo tem potencialidade – a 

perfectibilidade235 - para se reinventar e se movimentar distintamente, em superação e 

deslocamento236 para fora de sua natureza originária. 

Evidentemente, o modelo da natureza é uma espécie de antítese do modelo da 

sociedade. O homem de sociabilidade tem habilidade reflexiva, consegue se enxergar e 

se exteriorizar além de sua volta; esse homem ao mesmo tempo que movimenta seu ser a 

seu próprio favor, também consegue por sua própria conta e risco maquinar contra seus 

semelhantes. Esta condição não existe no homem do estado de natureza. Como adianta 

no Ensaio sobre a origem das línguas: “Aquele que nunca refletiu, não pode ser 

clemente, justo, ou piedoso, nem tampouco mau e vingativo. Quem nada imagina não 

 
232 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 47. Entendemos que Rousseau consegue mostrar com bastante propriedade 

pelo uso da metáfora da máquina engenhosa o mecanismo que reporta especialmente à máquina humana, 

apontando as três dimensões constitutivas da condição humana: física, metafísica e moral. Pesa contra isso, 

o fato de se poder pensar que o homem não é propriamente uma máquina. 

233 “La nature commande à tout animal, et la bête obéit. L’homme éprouve la même impression, mais il se 

reconnaît libre d’acquiescer, ou de résister; et c’est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre 

la spiritualité de son âme: car la physique explique en quelque manière le mécanisme des sens et la 

formation des idées; mais dans la puissance de vouloir ou plutôt de choisir, et dans le sentiment de cette 

puissance on ne trouve que des actes purement spirituels, dont on n’explique rien par les lois de la 

mécanique” (ROUSSEAU, 1954, p. 47). 

234 “Plus on médite sur ce sujet, plus la distance des pures sensations aux plus simples connaissances 

s’agrandit à nos regards; et il est impossible de concevoir comment un homme aurait pu par ses seules 

forces, sans le secours de la communication, et sans l’aiguillon de la nécessité, franchir un si grand 

intervalle” (ROUSSEAU, 1954, p. 50). 

235 O homem possui a “faculdade de se aperfeiçoar” que é uma virtualidade efetiva e constante em sua 

animalidade, que lhe torna bastante distinto como espécie; a perfectibilidade é o dispositivo que possibilita 

que o homem do animal se transforme em homem do homem. Deve-se ressaltar que, o que o homem ganha 

com a “perfectibilidade” perde depois com a velhice ou acidentalmente (Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 48). 

236 Posto que “l’homme sauvage, privé de toute sorte de lumières, n’éprouve que les passions de cette 

dernière espèce; ses désirs ne passent pas ses besoins physiques (...) et la connaissance de la mort, et de ses 

terreurs, est une des premières acquisitions que l’homme ait faites, en s’éloignant de la condition animale” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 49). 
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sente mais do que a si mesmo: encontra-se só no meio do gênero humano”237. 

Na teoria do homem rousseauniana não há fator de distinção que afasta 

marcadamente o homem da besta238 e faça uma aproximação automática do homem da 

condição de sociedade. Ou seja, o afastamento do homem da animalidade opera com o 

distanciamento da sociabilidade, assim como a sua aproximação da natureza opera com 

o distanciamento dela. Rousseau se opõe a todo tipo de recuo histórico e antropológico 

que insinua a ocorrência do homem gregário no estado de natureza como abstração ao 

estágio pré-político do homem. Quanto a isso, basta observar o que ele disse: 

Concluamos que errante nas florestas, sem indústria, sem palavra, sem 

domicílio, sem guerra e sem laços (sans liaisons), sem nenhuma 

necessidade de seus semelhantes como sem nenhum desejo de lhes 

prejudicar, talvez mesmo sem jamais se conhecer ninguém 

individualmente, o homem selvagem, sujeito a poucas paixões, e 

bastando-se a si mesmo, não tinha senão os sentimentos e as luzes 

próprias a esse estado; que não sentia senão suas verdadeiras 

necessidades, não olhava senão o que acreditava ter interesse de ver, e 

que sua inteligência não fazia mais progresso que sua vaidade. Se por 

acaso fizesse alguma descoberta, poderia tão pouco comunicá-la porque 

não conhecia nem mesmo suas crias (ses enfants). A arte perecia com o 

inventor; não havia educação, nem progresso; as gerações se 

multiplicavam inutilmente; e, cada um partindo sempre do mesmo 

ponto, os séculos se escoavam em toda a grosseria das primeiras idades; 

a espécie era já velha, e o homem restava sempre infantil239. 

Percebe-se que o paradigma do estado natural desconstrói a tese do homem como 

animal gregário por natureza240, conquanto concorda que em certo momento ocorre de 

fato a relação ocasional entre homens no estado de natureza; mas, sem dúvida o tempo de 

outrora carece de sociabilidade. Principalmente, considerando-se que a ocorrência da 

socialização, tal como observa Burgelin, “não é simplesmente uma mudança de ordem, 

 
237 Cf. ROUSSEAU, 1973, p.181. 

238 É fortemente perceptível a potencialidade abstratamente geral em favor da distinção do homem sobre a 

besta: “Alhures, as ideias gerais não podem se introduzir no espírito senão com ajuda das palavras, e o 

entendimento não as apreende (les saisit) senão pelas proposições. É uma das razões por que os animais 

não saberiam formar tais ideias, nem jamais adquirir a perfectibilidade que depende delas” (ROUSSEAU, 

1954, p. 54). 

239 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 63. 

240 Aristóteles disse: “o homem é, por natureza, um animal político” e, completando, em seguida, “o homem 

é mais do que uma abelha ou um animal gregário, é um ser vivo político em sentido pleno” (Política, I, 2, 

1253a 1-10). Grotius seguiu essa orientação. 
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produzindo uma adaptação, mas uma metamorfose do indivíduo que deixa de ser homem-

natural entre outros, mas torna-se homem-social até na sua intimidade”241. É perceptível 

que o nível de inteligência humana no estado de natureza é limitado às necessidades 

físicas e orgânicas. O que sugere que o impulso da natureza é insuficiente ao salto 

espiritual que serve como fundamento da condição política do homem. Evidentemente, o 

homem da natureza sofre por completo as determinações naturais sem colocar a sua 

independência contra a natureza originária. Contudo, é curioso o fato de que esse homem 

se encontrando no estado de natureza abastecido o suficiente para se beneficiar de seu 

modo de ser independente, no entanto é tragado exatamente em razão de sua condição 

solitária ser tão pouco providente. 

Dentre as primeiras fragilidades naturais apresentadas por Rousseau relativas ao 

homem em sua condição solitária, encontramos as idades da infância e da velhice que são 

integrantes de toda animalidade e as enfermidades concernentes à própria espécie242. Mas 

é preciso reiterar, segundo Rousseau, que essas fragilidades pesam menos que a fase das 

doenças243 resultantes da condição de sociabilidade; porque enquanto este teme a morte, 

o homem no estado puro nem sabe o que é a morte. 

Também, enquanto as próprias forças de seu corpo constituem o instrumental mais 

importante como legado da natureza originária produzindo resultados imediatos e 

convenientes, já os resultados da ação do homem civilizado são mediatos e mais lentos 

por serem distantes da natureza originária, cuja adequação está na dependência de outros 

instrumentais e que também são frutos do progresso de sua engenhosidade. Por uma breve 

comparação, presente no Segundo discurso, se provaria que: 

O corpo do homem selvagem sendo o único instrumento que ele co-

nhece, lhe serviria para diversos usages, dos quais, por falta de exercí-

cio, os nossos são incapazes, e é nossa indústria que nos tira a força e a 

agilidade que a necessidade o obriga a adquirir. Tivera ele um machado, 

seu punho romperia galhos tão fortes? Tivera ele uma funda, lançaria 

com a mão uma pedra com tanta firmeza? Tivera ele uma escada, tre-

paria tão ligeiramente sobre uma árvore? Tivera ele um cavalo, seria 

 

241 Cf. BURGELIN, 1952, p. 251. 

242 De certo modo, o homem no estado natural se encontra completamente indefeso solitariamente, tal como 

mostra no Segundo discurso: “et dont l’homme n’a pas les mêmes moyens de se défendre, sont les 

infirmités naturelles, l’enfance, la vieillesse, et les maladies de toute espèce” (ROUSSEAU, 1954, 44). 

243 A vantagem do selvagem entregue a si mesmo sobre o homem de sociedade é que o selvagem não espera 

mais nada além daquilo que advém da natureza: “il est toujours certain que si le sauvage malade abandonné 

à lui-même n’a rien à espérer que de la nature, en revanche il n’a rien à craindre que de son mal, ce qui rend 

souvent sa situation préférable à la nôtre” (ROUSSEAU, 1954, p. 45). 
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tão veloz para a corrida? Deixai ao homem civilizado o tempo de reunir 

todas as máquinas ao redor de si, não se pode duvidar que ele não so-

brepuje facilmente o homem selvagem; mas se quiserdes ver um com-

bate mais desigual ainda, colocai-os nus e desarmados vis-à-vis l’un de 

l’autre, e reconhecereis logo qual é a vantagem de ter sem cessar todas 

suas forças à sua disposição, de estar sempre pronto a todo evento, e de 

se portar, por assim dizer, sempre todo inteiro consigo mesmo244. 

Esta comparação entre instrumentos de uso do homem selvagem e civilizado traz 

o contraste entre o homem essencial e real; ilustra que as funções e potencialidades hu-

manas são distintas, principalmente tendo em vista que no estado de natureza a plenitude 

da corporalidade se faz de maneira absoluta por toda a sua extensão e, que, a mesma, se 

sobrepõe à relativa corporalidade da civilização, que é enfraquecida por causa dos usos e 

comodidades propícias, advindas dos saberes e práticas costumeiras. 

Mas, além disso, é possível enxergar um quadro de racionalidade prática em torno 

da distinção entre os estados de pureza e depravação: sofrer e seguir determinações ime-

diatamente da natureza é o que qualifica a noção de pureza; refletir as determinações da 

natureza antes de segui-las ou contrariá-las, esclarece a noção de depravação. Trata-se, 

portanto, de uma suplantação mais antitética (trataremos dessa relação no Argumento his-

tórico) do que de uma oposição dialética; dado que a superação de uma condição por 

outra não se dá por negação, mas por privação245. 

Há duas formas de privação que contrastam e explicam a superação de uma con-

dição pela outra: uma, é a privação do inútil que marca o estado de natureza na forte 

resistência e total independência da própria espécie. “Não constituem, pois, um tão grande 

mal a esses primeiros homens, nem sobretudo um tão grande obstáculo à conservação 

deles, que a nudez, a falta de habitação, e a privação de todas as inutilidades que acredi-

tamos tão necessárias”246. Outra, é a privação do útil que marca o estado de sociabilidade 

 

244 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 42. 

245 Segue-se o sentido de privação que sobressai do convite feito por Rousseau no Segundo discurso, para 

se comparar “sem preconceito o estado do homem civil com o do homem selvagem”, de que: “todos os 

cuidados que nossa sensualidade excessiva transformou em hábitos necessários, e que a negligência ou a 

privação nos custa depois a vida ou a saúde” (ROUSSEAU, 1954, p. 102). 

246 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 46.  
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por fraca resistência247 e mútua dependência248, advindas do próprio gênero humano; ex-

plica-se pela saída do homem do homem249 como efeito da privação que se chama “pri-

vação dolorosa, e o sofrimento do corpo ou da alma”; essa modalidade de privação só 

ganha significado e importância na “vida civil” enquanto servir de receptáculo para a 

“verdadeira miséria”250 da condição humana. Tal estado se acha delineado inicialmente 

por Rousseau, da seguinte maneira: 

Nesse novo estado, com uma vida simples e solitária, necessidades 

muito limitadas, e os instrumentos que haviam inventados para provê-

las, os homens, gozando de tão grande lazer, empregaram-no a procurar 

várias espécies de comodidades desconhecidas por seus pais; e surgiu 

daí o primeiro jugo que eles se impuseram sem pensar, e a primeira 

fonte de males que eles prepararam contra seus descendentes; pois, 

além de continuarem assim a amolecer o corpo e o espírito, essas co-

modidades tendo pelo hábito perdido quase todo seu atrativo, e sendo 

ao mesmo tempo degeneradas em verdadeiras necessidades, a privação 

tornou-se muito mais cruel do que a posse delas que era doce, e sentiam-

 

247 A privação do útil, por definição, é a proeminência do supérfluo entre os homens exclusiva da vida em 

sociedade. Para Rousseau é tão característico essa espécie de privação nas relações sociais que a ausência 

do supérfluo coloca em risco até um efetivo do Exército (nos armées). Como reitera no Primeiro discurso, 

em que disse: “Que não me objetem com o valor renomado de todos esses modernos guerreiros tão 

habilmente disciplinados (si savamment disciplinés). Enaltecem-me bem sua bravura num dia de batalha; 

mas não me dizem como eles suportam o excesso de trabalho, como resistem ao rigor das estações e às 

intempéries do clima. Só precisa um pouco de sol ou de neve, basta apenas a privação de algumas 

superfluidades, para abater e destruir em poucos dias a melhor de nossas armadas” (ROUSSEAU, 1954, p. 

17-18). No momento em que reflito sobre essa situação, vejo o Governo do Brasil, após hábil Golpe de 

Derrubada da Democracia, editar pregão para compra de mantimentos para abastecimento das Forças 

Armadas, mas curiosamente o que parece rotineiro não é; continuará a impactar a Opinião Pública por 

muito tempo o fato de que entre os mantimentos havia uma intensa listagem de artigos supérfluos e, 

principalmente, bebidas alcoólicas, raras, bem distantes do poder aquisitivo da maioria absoluta do Povo 

brasileiro. 

248 “Os primeiros desenvolvimentos do coração foram o efeito de uma situação nova que reunia em uma 

mesma habitação comum os maridos e as mulheres, os pais e os filhos. O hábito de viver junto fez nascer 

os mais doces sentimentos que são conhecidos dos homens, o amor conjugal e o amor paternal. Cada família 

se tornou uma pequena sociedade” (ROUSSEAU, 1954, p. 69-70). 

249 “Il en est ainsi de l’homme même: en devenant sociable et esclave, il devient faible, craintif, rampant, 

et sa manière de vivre molle et efféminée achève d’énerver à la fois sa force et son courage. Ajoutons 

qu’entre les conditions sauvage et domestique la différence d’homme à homme doit être plus grande encore 

que celle de bête à bête; car l’animal et l’homme ayant été traités également par la nature, toutes les 

commodités que l’homme se donne de plus qu’aux animaux qu’il apprivoise sont autant de causes 

particulières qui le font dégénérer plus sensiblement” (ROUSSEAU, 1954, p. 46). 

250 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 56 
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se infelizes por perdê-las, sem ser felizes por possuí-las251. 

Assim, se a condição anterior é a do estado de pureza, porque prevalece o modo 

de viver prescrito pela natureza que é “simples, uniforme, e solitário”; ora, com o apare-

cimento do modo de agir depois “de reflexão” tem-se a condição do “estado contra natu-

reza”252. É por meio desse Estado que se engendra a privação da igualdade natural e a 

ascensão da desigualdade entre os homens. O que nos leva a seguir pensando apoiado no 

Segundo discurso de que “o homem que medita é um animal dépravé”253. Pois, a pureza 

chega até o contato e a depravação nasce da aproximação com o outro. 

Via de regra, os olhares histórico e antropológico alcançam a primeira imagem do 

homem em âmbito físico254 quando arrolam as seguintes características: “Sozinho, oci-

oso, e sempre próximo do perigo, o homem selvagem deve gostar de dormir, e ter o sono 

leve como os animais, que, pensam pouco, dormem, por assim dizer, todo o tempo que 

não estão pensando”255. Todavia, esse alcance só se faz distorcidamente, principalmente 

considerando o fato de que o comportamento do homem que pensa já é o primeiro indício 

de que esse homem não se encontra mais em estado natural. 

É importante enfatizar, nesse sentido, a condição humana é compelida à compa-

 
251 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 70. 

252 No Livro I, de sua obra Os deveres do homem e do cidadão de acordo com as leis do direito natural, 

Samuel Pufendorf defende a tese de que o homem tinha no “Estado primitivo” “um conhecimento nítido e 

claro da divindade, de certo modo, por uma Revelação peculiar” (PUFENDORF, 2007, p. 48). 

Considerando adequadamente, seguindo “as palavras de Tácito, enquanto a humanidade não era depravada 

por desejos corruptos, os primeiros homens viviam sem pecado e maldade, e, portanto, livres de restrição 

e castigo; e embora ambicionassem nada além do que lhes era devido, de nada eram privados pelo medo” 

(Ibid., p. 50). Milton Nascimento sumariza as três maneiras que dão conta de caracterizar “o estado de 

natureza” considerando o que disse Samuel Pufendorf no Volume I, Livro II, Capítulo II, do Direito de 

natureza e dos povos: “Primeiramente, como a condição no qual o homem se encontra ao sair das mãos 

do criador, e que o faz distinto dos demais animais. Em segundo lugar, como a condição na qual se encontra 

abandonado a si mesmo, sem nenhum amparo a não ser o de suas próprias forças e, em terceiro, como 

aquela condição na qual se encontra sem nenhuma relação de dependência, sem um superior ao qual tivesse 

que se submeter e só reconhecendo aquelas obrigações morais que decorrem do reconhecimento de estar 

convivendo com uma natureza semelhante a dele. Assim considerando, o estado de natureza se define como 

oposto ao estado civil” (NASCIMENTO, 2000, p. 43). 

253 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 45. 

254 “Je n’ai considéré jusqu’ici que l’homme physique. Tâchons de le regarder maintenant par le côté 

métaphysique et moral” (ROUSSEAU, 1954, p. 47). 

255 “Seul, oisif, et toujours voisin du danger, l’homme sauvage doit aimer à dormir, et avoir le sommeil 

léger comme les animaux, qui, pensant peu, dorment, pour ainsi dire, tout le temps qu’ils ne pensent point” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 46). 
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ração, porque essa condição desvela a ocorrência de um certo impulso à tomada de cons-

ciência dela mesma. Como esclarece no Livro III, do Emílio: “A consciência de toda 

sensação é uma proposição, um julgamento. Portanto, logo que se compara uma sensação 

a uma outra, raciocina-se. A arte de julgar e a arte de raciocinar são exatamente a 

mesma”256. Para Rousseau, o trabalho da sensibilidade impulsiona o trabalho da razão a 

partir da imaginação, de tal maneira que, conforme o Livro IV, “a primeira fagulha que 

toca a imaginação acelera necessariamente a efervescência dos sentidos”257. Provavel-

mente seja esse o sentido da precaução do sentimento contra a imaginação, presente tam-

bém nesse livro, a qual sugere: 

É preciso que o sentimento acorrente a imaginação, e que a razão faça 

calar a opinião dos homens. A fonte de todas as paixões é a sensibili-

dade, a imaginação determina seu declive. Todo ser que sente suas re-

lações deve ser afetado quando essas relações se alteram e que imagina 

ou que acredita imaginar mais convenientes à sua natureza. São os erros 

da imaginação que transformam em vícios as paixões de todos os seres 

limitados, mesmos os anjos, se é que as têm; porquanto precisaria que 

conhecessem a natureza de todos os seres, para saber quais relações 

convêm mais à sua258. 

Há no estado natural do homem uma disponibilidade absoluta da corporalidade e 

que nos leva a pensar que o modo mais adequado para dizer esse homem é pela proemi-

nência do corpo. A expressão do corpo é inteiramente instintual e se faz pelo “grito da 

natureza”259 ao implorar por socorro nos grandes perigos ou em alívio dos males violen-

tos. O homem no estado de natureza não tem necessidade de outras relações internas e 

 
256 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 269; 1992, p. 229. 

257 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 281; 1992, p.241. 

258 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 284; 1992, p. 244. 

259 “Le premier langage de l’homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le seul dont il eut 

besoin, avant qu’il fallût persuader des hommes assemblés, est le cri de la nature. Comme ce cri n’était 

arraché que par une sorte d’instinct dans les occasions pressantes, pour implorer du secours dans les grands 

dangers, ou du soulagement dans les maux violents, il n’était pas d’un grand usage dans le cours ordinaire 

de la vie, où règnent des sentiments plus modérés. Quand les idées des hommes commencèrent à s’étendre 

et à se multiplier, et qu’il s’établit entre eux une communication plus étroite, ils cherchèrent des signes plus 

nombreux et un langage plus étendu: ils multiplièrent les inflexions de la voix, et y joignirent les gestes, 

qui, par leur nature, sont plus expressifs, et dont le sens dépend moins d’une détermination antérieure. Ils 

exprimaient donc les objets visibles et mobiles par des gestes, et ceux qui frappent l’ouïe, par des sons 

imitatifs: mais comme le geste n’indique guère que les objets présents, ou faciles à décrire, et les actions 

visibles; qu’il n’est pas d’un usage universel, puisque l’obscurité, ou l’interposition d’un corps le rendent 

inutile, et qu’il exige l’attention plutôt qu’il ne l’excite, on s’avisa enfin de lui substituer les articulations 

de la voix, qui, sans avoir le même rapport avec certaines idées, sont plus propres à les représenter toutes, 

comme signes institués; substitution qui ne put se faire que d’un commun consentement, et d’une manière 
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externas, o fenômeno de estar “sempre inteiramente consigo” é suficientemente explicado 

pela aptidão de suas capacidades corporais. As suas práticas são simples e não vão além 

da corporalidade, o que esse homem tem de independência260 é, portanto, corpórea. 

Paralelamente, o homem civil conta com a prática da corporalidade relativizada, 

o seu ser é dito pela prática corpóreo-espiritualizada; e a sua voz é a da fala articulada261. 

Há relações internas e externas que interagem, de forma que a condição anterior de estar 

só consigo restar-se-á suplantada pela oportunidade de estar sempre com outro. As práti-

cas dos homens civilizados são complexas, ampliadas e artificiais, o que esses homens 

desfrutam de independência depende, portanto, de uma possível simetria corpóreo-espi-

ritual. 

Por assim dizer, o conhecimento que remete ao homem original se faz como pri-

meiro obstáculo ao sentimento de autoconhecimento dele mesmo. Por isso quanto mais 

estudamos o homem mais afastamo-nos dele. Noutras palavras, por meio do conheci-

mento o homem se afasta do homem. Mas, a teoria do homem em Rousseau, na verdade 

busca aproximar o homem do próprio homem. Então, este paradoxo fica resolvido apenas 

quando o afastamento é suplantado pela aproximação. De antemão é necessário esclarecer 

que essa aproximação de modo algum é regresso ao estado originário262, algo assim cer-

tamente seria absurdidade. 

 

assez difficile à pratiquer pour des hommes dont les organes grossiers n’avaient encore aucun exercice, et 

plus difficile encore à concevoir en elle-même, puisque cet accord unanime dut être motivé, et que la parole 

paraît avoir été fort nécessaire, pour établir l’usage de la parole” (ROUSSEAU, 1954, p. 53). 

260 Pensamos que essa crítica de Rousseau se destina contra a tese político-jurídica de Jean-Jacques 

Burlamaqui, a quem defende que no estado primitivo “o homem pela sua natureza era um ser dependente”. 

E que justamente “o sentimento dessa dependência deve naturalmente engajar o inferior a tomar por Regra 

de sua conduta a Vontade daquele de quem ele depende” (BURLAMAQUI, 1747, p. 88 [p. 120]). 

261 Os relatos fracassam quando tentam remontar o uso da palavra até o estado natural. Sabe-se, anota 

Rousseau, “que embora o órgão da palavra seja natural ao homem, a palavra elle-même não lhe é, contudo, 

natural, e que conhecem até a qual ponto sua perfectibilidade pode ter elevado l’homme civil além de seu 

état originel” (ROUSSEAU, 1954, p. 109). 

262 Depois da ascensão do homem individual a ideia de seu retorno ou o desejo de voltar à idade anterior, 

como se fosse possível materializar, de fato, a verdadeira busca de um elo perdido, resta obstaculizada. Isso 

fica evidente no final do Preâmbulo do Segundo discurso: “Há, eu sinto-o, uma idade a qual o homem 

individual quereria deter-se; tu buscarás a idade da qual desejarias que tua espécie se houvesse parado (se 

fût arrêtée). Descontente de teu estado presente, pelas razões que anunciam à tua posteridade infeliz maiores 

descontentamentos ainda, talvez desejasses poder retroceder; e esse sentimento deve mostrar o elogio de 

teus primeiros ancestrais (aïeux), a crítica de teus contemporâneos, e o pavor (l’effroi) daqueles que terão 

a infelicidade (le malheur) de viver depois de ti” (ROUSSEAU, 1954, p. 40-41). 
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Em suma, a compreensão do paradoxo pela metáfora do homem prontamente en-

tregue pelas mãos da natureza263 atinge, de maneira completa, a condição anterior à soci-

abilidade; enxerga o homem do estado de natureza caracterizadamente limitado, tanto na 

dimensão da animalidade pelo instinto no receber e sentir, quanto nas primeiras operações 

de sua alma no querer e não querer, desejar e temer. 

No primeiro parágrafo da Primeira parte do Segundo discurso, Rousseau indica 

os primeiros passos de seu método de estudo: “Por mais importante que seja, para bem 

julgar do estado natural do homem, considerá-lo desde sua origem, e examiná-lo, por 

assim dizer, no primeiro embrião da espécie, não seguirei sua organização através de seus 

desenvolvimentos sucessivos”264; e, logo em seguida, acentuando a ênfase no método 

histórico hipotético, de certo modo, torna indispensável tão somente a explicação do ho-

mem por essa imagem: “considerando-o, em uma palavra, tal como deve ter saído das 

mãos da natureza”265. O método indicado aqui por Rousseau266 proporciona a correta dis-

tinção entre as condições de estado originário ou primitivo e as condições de sociedade, 

e nos convida a enxergar o interstício pouco perceptível entre o estado primitivo e o es-

tado civil, bem ordenado. 

2.3 Embrião da espécie 

O uso da metáfora do homem “saído das mãos da natureza” permite o acesso on-

tológico ao “embrião da espécie” humana e ajuda na constituição do paradigma roussea-

uniano do estado natural do homem. O uso desta metáfora é, portanto, o modo mais fácil 

de visualizar o estado mais primitivo possível do homem. Inclusive, porque não se pode 

 
263 “L’homme sauvage, livré par la nature au seul instinct, ou plutôt dédommagé de celui qui lui manque 

peut-être, par des facultés capables d’y suppléer d’abord, et de l’élever ensuite fort au-dessus de celle-là, 

commencera donc par les fonctions purement animales: apercevoir et sentir sera son premier état, qui lui 

sera commun avec tous les animaux. Vouloir et ne pas vouloir, désirer et craindre, seront les premières, et 

presque les seules opérations de son âme, jusqu’à ce que de nouvelles circonstances y causent de nouveaux 

développements” (ROUSSEAU, 1954, p. 48). 

264 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 41; 1989, p. 52. 

265 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 41; 1989, p. 53. 

266 Vez por outra também incorporaremos a divisão rousseauniana seguida por Pierre Burgelin: “estado 

primitivo, estado selvagem, estado civilizado” (BURGELIN, 1952, p. 216), mas preferimos as 

denominações sociedades desordenadas e ordenadas, em vez de sociedades bárbaras ou selvagens e 

sociedades civilizadas. Porque mesmo as sociedades civilizadas de nossa modernidade cometem 

barbaridades que superariam em graus e níveis de barbárie as praticadas pelas primeiras sociedades. 
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dar conta do objeto listado no Prefácio desse Discurso267: que é a pretensão de “se co-

nhecer a fonte da desigualdade entre os homens”, sem se conhecer, portanto, os próprios 

homens. No entanto, é preciso reiterar que o conhecimento do homem natural deve evitar 

atribuições arbitrárias268, tanto a esse homem quanto à própria “constituição”269 da espé-

cie humana. 

Como podemos notar, o olhar antropológico exige que se coloque mais energia na 

força da sensibilidade e menos no papel da razão. Entende-se quanto a isso, porque Ro-

usseau aceita e reconstitui a tese a qual havia passado pela aceitabilidade de alguns filó-

sofos, até mesmo por Mandeville270, de que o homem em seu estado natural é conduzido 

pelo “impulso interior de comiseração”: “a piedade” (la pitié). Porém, pouco antes de 

Rousseau, seu conterrâneo Burlamaqui, nos Princípios de direito natural, havia pensado 

 
267 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 34. 

268 Rousseau mostra-se atento à reiteração feita por Jean-Jacques Burlamaqui, sobre “Natureza humana, 

considerando os diversos estados do homem”, no Capítulo IV, da Primeira parte dos Princípios do direito 

natural, esclarecendo “que quando falamos do estado natural do homem, não se deve somente entender 

por esse estado natural e primitivo, no qual ele se encontra entregue, por assim dizer, pelas mãos da própria 

Natureza; mas ainda todos aqueles nos quais o homem entra pela sua própria ação (par son propre fait), e 

que no fundo são conforme à sua natureza, e não tem nada que não seja conveniente à sua constituição e ao 

fim pelo qual tenha nascido. Posto que o homem, na qualidade de ser inteligente e livre, pode por si mesmo 

reconhecer sua situação, descobrir sua última finalidade, e tomar em consequência justas medidas para se 

antecipar; é propriamente nesse ponto de vista, que se deve considerar seu estado natural, para dele se fazer 

uma justa ideia. Isto quer dizer, que o estado natural do homem é, de maneira geral, aquele que é conforme 

a sua natureza, à sua constituição, à razão e ao bom uso de suas faculdades, tomadas em seu ponto de 

maturidade e de perfeição” (BURLAMAQUI, 1747, p. 48-49 [p.80-81]). Na avaliação de Burlamaqui, “há 

certa diferença entre o estado primitivo e o estado acessório, que o primeiro sendo como ligado à natureza 

do homem e à sua constituição, tais quais tem recebido de Deus; esse estado é, por isso mesmo, comum a 

todos os homens. Não há nele assim estados acessórios ou adventícios; que, supondo um fato humano, não 

seriam por si mesmos, conveniente a todos os homens indiferentemente; mas somente aqueles dentre os 

quais que se lhes fazem procurados”. E, completa, “vários desses estados podem se encontrar combinados 

e reunidos na mesma pessoa; contanto que não tenham nada de incompatível. Como se pudesse ser tudo de 

uma vez, Pai de família, Juiz, Ministro de Estado etc.” (Ibid., p. 49-50 [p. 81-82]). 

269 Seguindo ainda orientação do “Prefácio” desse Discurso, em que ele reitera: “Mais tant que nous ne 

connaîtrons point l’homme naturel, c’est en vain que nous voudrons déterminer la loi qu’il a reçue ou celle 

qui convient le mieux à sa constitution” (ROUSSEAU, 1954, p. 36). 

270 Esse recorte mostra Rousseau lançando mão de um argumento contra Hobbes: “não creio ter alguma 

contradição a temer concedendo ao homem a única virtude natural de que foi forçado a reconhecer o detrator 

mais ousado das virtudes humanas. Falo da piedade, disposição conveniente a seres tão fracos e sujeitos a 

tantos males quanto o somos; virtude tanto mais universal e tanto mais útil ao homem, que lhe precede nele 

o uso a toda reflexão, e tão natural, que os próprios animais dão algumas vezes sinais sensíveis dela” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 58). De fato, na A fábula da abelhas (ou Os vícios privados constituem a bem 

público), Bernard Mandeville, antecipa o amor como desejo inato de conservação: “uma forte inclinação, 

distinta em sua natureza de todas as demais afecções de amizade, gratidão e consanguinidade, que pessoas 

de diferentes sexos, depois de apegarem-se, sentem uma pela outra: é nesse sentido em que o amor entra 

no composto dos zelos, e o efeito desta paixão, assim tanto como sua hábil dissimulação, é o que nos 

compele a procurar a conservação de nossa espécie. Este último apetite é inato” (MANDEVILLE, 1997, p. 

90). 
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a piedade como a síntese de todos os sentimentos que estão gravados no coração. 

Um respeito infinito é o efeito natural da impressão que faz sobre nós a 

vista de todas as perfeições divinas. O amor e o reconhecimento não 

podem recusar-se a um Ser soberanamente benfazejo. O medo de lhe 

desagradar e de lhe ofender, é um resultado natural da ideia que nós 

temos de sua Justiça e de sua Potência; e a obediência não pode senão 

resultar do reconhecimento de sua legítima autoridade sobre nós, de sua 

Bondade e de sua Sabedoria, que nos leva todos os dias a enxergar o 

mais conveniente a nossa natureza e a nossa felicidade. O conjunto de 

todos esses sentimentos, bem gravados no coração, se chama 

Piedade”271. 

De acordo com Burlamaqui, o modo mais adequado de caracterização do homem 

piedoso naturalmente é o da exteriorização da própria piedade, porque pode mostrar como 

é o homem verdadeiramente penetrado pelos sentimentos naturais. É bem significativo 

neste sentido, o fato de Burlamaqui ter apontado a exteriorização do sentimento de 

piedade específico da natureza humana sob duas vias reais: os costumes (les moeurs) e o 

culto (le culte). A razão da piedade se exteriorizar primeiro pelos costumes é porque o 

piedoso, segundo Burlamaqui, “se encontra naturalmente levado a falar e a  agir da 

maneira que faz ser a mais conforme à Vontade e às perfeições de Deus: que é sua regra 

e seu modelo; de onde resultam a prática das mais excelentes virtudes”. E a segunda 

maneira de exteriorização da piedade, conforme Burlamaqui, é o culto; pois, “honrar a 

Deus, é, sem contradizer, a [maneira] mais necessária e mais real, um homem religioso 

se dará um dever e um prazer de fortalecer em si esses sentimentos de piedade, e de os 

exercitar com os outros. Disso deriva o Culto exterior, tanto particular quanto público”272. 

No Capítulo V, da Primeira parte, dos Princípios de direito natural, Burlamaqui 

reitera que é necessário cuidado, “para não encarar o amor de si mesmo e o sentimento 

que nos liga tão fortemente a nossa felicidade, como um princípio mau em sua natureza, 

e como o fruto da depravação. Isso seria acusar o Autor de nossa existência, e converter 

em veneno seus mais belos presentes. Tudo o que vem a Ser soberanamente perfeito é 

bom em si mesmo”273. E, de acordo com o Capítulo IV, da Segunda parte dessa obra, ele 

entende que não há vício algum no amor de si, porque o amor de si mesmo é o “princípio 

das leis naturais concernentes a nós mesmos”; é o princípio dos deveres que remetem a 

 
271 Cf. BURLAMAQUI, 1747, p. 180-181 [p. 212-213]. 

 
272 Cf. BURLAMAQUI, 1747, p. 181 [p. 213]. 

273 Cf. BURLAMAQUI, 1747, p. 55 [p. 87]. 
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nós mesmos”274. Burlamaqui não só defende o amor de si mesmo como “um amor 

esclarecido e razoável” como ainda acredita que o amor de si mesmo pode ser tomado 

como o “primeiro princípio a respeito dos deveres que relacionam o homem consigo 

mesmo; tanto que esse sentimento sendo inseparável da natureza humana, e tendo Deus 

como autor, nos faz conhecer claramente o que é que se refere a Vontade do Ser supremo”. 

Segundo Burlamaqui, o “amor de si mesmo” e o “amor de nós mesmos” dizem a mesma 

coisa. Em sua avaliação, esse amor só servirá como “princípio e regra, se for dirigido pela 

reta razão, em conformidade ao que atende nossa natureza e nosso estado. Pois, só dessa 

maneira que se torna para nós o intérprete da vontade do Criador”. De maneira contrária, 

segundo ele, “o amor-próprio se tornaria a fonte de mil injustiças”275. 

Rousseau discorda de Burlamaqui quanto a dizer que o “amor de si mesmo” seja 

esclarecido e razoável; pois, se o razoável é mensurável, então o razoável pode ser 

experimentado mais localizadamente por um grupo ou ethos específico; enquanto o amor 

de si mesmo é o sentimento puro e a marca de Deus na espécie inteira, porquanto provoca 

o homem à conservação. No estado de natureza a intensidade da comiseração depende do 

nível de identificação entre o animal espectador e o sofredor. Assim, a comiseração será 

maior, segundo Rousseau, “quanto mais o animal espectador se identificar intimamente 

com o animal sofredor”276. Digamos assim, a primeira exteriorização da comiseração não 

vai além da sensação de sufoco que o animal espectador experimenta diante dos gritos 

arrebatadores que escapam do sofredor, porquanto se afugenta o mais distante possível. 

Evidentemente que não é necessário atividade reflexiva nisso, mas apenas ação 

do instinto cego de autopreservação. O amor de si mesmo é o sentimento que ocorre no 

homem antes dele fazer uso do poder da razão e desenvolver o amor próprio, egoístico e 

belicoso. No Segundo Diálogo, Rousseau, confirma a sua leitura de que: “O amor-

próprio, princípio de toda maldade, se aviva e se exalta na sociedade que o faz nascer e 

onde estar-se-á em cada instante forçado a se comparar; enfraquece e morre por falta de 

alimento na solidão”277. Para Rousseau, o trabalho da piedade é moderar o “amor de si 
 

274 Cf. BURLAMAQUI, 1747, p. 182 [p. 214]. 

275 Cf. BURLAMAQUI, 1747, p. 183 [p. 215]. 

276 Em suma, a piedade é o sentimento de comiseração pelo outro que padece; e o amor de si mesmo é o 

princípio de conservação. Conforme se vê no Segundo discurso, que disse: “Com efeito, a comiseração  

será tanto mais enérgica quanto o animal espectador (l’animal spectateur) se identificar mais intimamente 

com o animal sofredor (l’animal souffrant). Ora, é evidente que essa identificação deve ter sido 

infinitamente mais estreita no estado de natureza que no estado de raciocínio (dans l’état de raisonnement). 

É a razão que engendra o amor-próprio, e é a reflexão que o fortifica (le fortifie); é ela que faz o homem 

ensimesmar-se (replie l’homme sur luimême); é ela que o separa de tudo o que o incomoda e o aflige (le 

sépare de tout ce qui le gêne et l’afflige). É a filosofia que o isola” (ROUSSEAU, 1954, p. 59-60). 

277 “Lʼamour-propre, principe de toute méchanceté, sʼavive et sʼexalte dans la société qui lʼa fait naître et 

ou lʼon est à chaque instant force de se comparer; il languit et meurt faute dʼaliment dans la solitude” 

(ROUSSEAU 1999a, p. 201). 
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mesmo”, o amor que “concorre para a conservação mútua de toda a espécie”. Tal como 

se lê, em seguida: 

É, portanto, bem certo que la pitié é um sentimento natural, que, 

moderando em cada indivíduo a atividade do l’amour de soi-même, 

concorre à conservação mútua de toda espécie. É ela que nos leva sem 

reflexão ao socorro daqueles que vemos sofrer; é ela que, no estado de 

natureza, toma lugar das leis, costumes e virtude, com a vantagem que 

ninguém é tentado a desobedecer a sua doce voz278. 

Segundo Rousseau, esse sentimento inato é o que justifica a incapacidade do 

homem natural de fazer mal ao outro, a não ser para se defender, pois tão logo a “sua 

conservação esteja ameaçada, se vê obrigado a dar preferência a si mesmo”. O próprio 

sentimento de conservação de si mesmo em caso de legítima defesa, serve para provar 

que tudo aquilo que é da natureza da espécie humana é captado, primeiro e totalmente, 

pela sensibilidade. De acordo com Rousseau, 

Parece, de fato, que se sou obrigado a não fazer algum mal a meu se-

melhante, é menos porque ele é um ser racional do que porque é um ser 

sensível; qualidade que, sendo comum à besta e ao homem (à la bête et 

à l’homme), deve ao menos dar a um o direito de não ser maltratado 

inutilmente pelo outro279. 

Por assim dizer, é a sensibilidade que qualifica simultaneamente a animalidade e 

a espécie humana, e somente depois de muitos concursos e progressos dela decorrentes é 

que a espécie humana se qualifica pela razão. Fica bastante perceptível que a condição da 

própria espécie é inteiramente conformada ao espírito de conservação. A relação entre o 

animal e o homem é inteiramente limitada na dimensão da sensibilidade física ou 

orgânica, que aponta primeiramente a condição passiva da espécie em seguir plenamente 

as determinações da Natureza. Entenda-se que a teoria rousseauniana do homem opera 

com a teoria da sensibilidade dividida dicotomicamente, em sensibilidade física e moral. 

No Segundo Diálogo, essa teoria se alarga já na abordagem da primeira parte da 

sensibilidade porque Rousseau faz a seguinte distinção: “Há uma sensibilidade física e 

orgânica, que, puramente passiva, parece não ter por fim senão a conservação de nosso 

corpo e a de nossa espécie por meio do prazer e da dor”280; nessa parte da sensibilidade o 

 
278 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 60. 

279 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 37. 

280 Cf. ROUSSEAU, 1999c, p. 218 
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nutricional e o apetitoso apontam a animalidade. E, de acordo com o livro IV, do Emílio, 

é nessa parte que se localiza o instinct aveugle281, o instinto que se transforma em 

sentimento por causa do contato que atrai quando transforma apego em amor, e da 

experiência que repele quando transforma aversão em ódio. Em suma, a parte física da 

sensibilidade se restringe à força do desejo e da atração; essa leitura é confirmada na 

Primeira parte do Segundo discurso, em que: “O físico é o desejo geral que leva um sexo 

a unir-se ao outro. O moral é o que determina esse desejo e o fixa sobre um único objeto 

exclusivamente, ou que ao menos ele canaliza para esse objeto preferido maior grau de 

energia”282. Não obstante, essa leitura é mais bem explicada nos Diálogos, porquanto 

além da sensibilidade física ou passiva, Rousseau acrescenta outra parte, a sensibilidade 

que ele chama “ativa e moral que não é outra coisa senão a faculdade de ligar nossas 

afecções às dos seres que nos são estranhos”283. Compreende-se que a força da 

sensibilidade ativa e moral se faz em decorrência de nosso ser relacional, dependendo do 

que sentimos em relação “entre nós e outros seres”, podendo agir como “ímã por seus 

polos”, a depender da “natureza dessas relações” “positivamente por atração” ou 

“negativamente por repulsão”. Rousseau mantém avaliação de que “a ação positiva ou 

atraente é obra simples da natureza” que alarga e reforça o sentimento de nosso ser; mas 

quanto a ação “negativa ou repulsante”, seu entendimento é de que, se ela “comprime e 

retrai a de outrem” isso só se dá por “uma combinação que a reflexão produziu”. Assim, 

por conseguinte, é em decorrência da ação positiva ou atraente que “nascem todas as 

paixões amantes e doces”, enquanto da ação negativa ou repulsante, decorrem “todas as 

paixões odiosas e cruéis”. Assim, de acordo com os Diálogos, pelo esclarecimento das 

ações, positiva ou negativamente, da sensibilidade é que se alcança, de fato, a distinção 

entre: 

o amor de si mesmo e o amor próprio, a maneira que um e outro agem 

sobre o coração. A sensibilidade positiva deriva imediatamente do amor 

de si. Ele é tão natural que o que se ama procura estender seu ser e seus 

gozos, e a apropriar-se pelo apego que ele sente dever ser um bem para 

si: isso é um puro afagar de sentimento em que a reflexão não serve 

para nada. Mas logo que esse amor absoluto degenera em amor próprio 

e comparativo, ele produz a sensibilidade negativa; porque assim que 

tomamos o hábito de se medir com os outros, e de se transportar além 

de si para apontar-se a primeira e melhor posição, é impossível não 

tomar aversão do que nos ultrapassa, tudo o que nos rebaixa, tudo o que 

nos comprime, tudo o que sendo alguma coisa nos impede de ser tudo. 

 
281 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 276; 1992, p. 236. 

282 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 61; 1989, p. 78. 

283 Cf. ROUSSEAU, 1999c, p. 218. 
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O amor-próprio é sempre irritado ou descontente, porque desejaria que 

cada um de nós preferisse a tudo e a si mesmo, o que não se pode: se 

irrita das preferências que sente que os outros merecem, quando mesmo 

eles não as obteriam; se irrita das vantagens que um outro tem sobre 

nós, sem se apaziguar por aqueles que se sentem compensados. O 

sentimento de inferioridade a um único cuidado envenena então aquele 

da superioridade a mil outros, e se esquece do que tem mais para se 

ocupar unicamente do que tem de menos284. 

Há, portanto, dois impulsos básicos das ações humanas situados no princípio da 

sensibilidade. O primeiro impulso é decorrente de obra da natureza, e digamos assim é 

imediato. O segundo impulso se dá pelo concurso do primeiro e deriva da ação humana 

perseverando em seu próprio modo de existência relacional, logo, por sua vez, esse 

impulso é mediato. O que nos leva a pensar que é a capacidade de interação dos dois 

impulsos que determina o modo de ser do homem essencial no mundo. Para Rousseau, o 

impulso que é obra da natureza é sempre bom, porque é conforme a própria ordem da 

natureza. Esse impulso é constituinte do verdadeiro sentimento de amor pela espécie e 

goza de anterioridade incontestavelmente; já o segundo sentimento, que decorre da 

própria existência humana pelo alargamento do primeiro impulso, é o amor 

comparativo285 e sua especificidade é relativa. Rousseau entende que o sentimento que 

torna um sexo necessário ao outro e que parece próprio a destruir que conservar o gênero 

humano é realmente o sentimento que aponta a condição de sociabilidade. 

É propriamente Rousseau quem enxerga a necessidade de se distinguir a parte 

física da parte moral no sentimento de amor, que é fictícia e oriunda dos usos da 

sociedade. O sentimento de amor que é quase nulo para o selvagem é um contentamento 

distinto do contentamento dos animais. O que justifica a avaliação de Rousseau de que é 

possível afirmar que a busca periódica pelo sexo entre animais em função do ardor 

comum que eles sofrem pode gerar “tumulto, desordem e combate”, mas que essa mesma 

condição não pode ser confirmada entre os homens, porque não há necessidade de 

periodicidade para o amor entre eles. Fica esclarecido, então, que o conflito é oriundo das 

relações periódicas; mas como não há relações periódicas entre os homens no estado de 

natureza, consequentemente não há como demonstrar a existência de estado de conflito 

anterior à sociedade. Tal como se lê nessa sua ênfase: “momento que não tem lugar entre 

 
284 Cf. ROUSSEAU, 1999c, p. 219-220. 

285 Desde o surgimento da paixão desenfreada a que se traduz pela força do amor-próprio, de fato, já é 

perceptível a dimensão da condição de sociabilidade. “Entre as paixões que agitam o coração do homem, 

existe uma ardente, impetuosa, que torna um sexo necessário para o outro: paixão terrível que vence (brave) 

todos os perigos, contorna (renverse) todos os obstáculos, e que, em seus furores, parece própria à destruir 

o gênero humano, que ela é destinada a conservar” (ROUSSEAU, 1954, 61). 
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a espécie humana, em que o amor jamais é periódico”286. Disso se conclui que é na vida 

em sociedade que o sentimento de amor que os homens nutrem uns pelos outros se aflora 

e vai se constituir desenfreadamente. Isto fica evidente no Segundo discurso, em que 

assevera: “É, portanto, uma coisa incontestável que o amor mesmo (l’amour même) assim 

como todas as outras paixões, não adquiriu senão na sociedade esse ardor impetuoso que 

o torna tantas vezes funesto aos homens”287. 

Em nossa avaliação, acerta quem afirma que os verdadeiros sentimentos são 

passíveis de costumes e culto. Todavia, para que a humanidade possa experimentá-los é 

preciso que esses sentimentos se tornem realidade efetivamente, ganhando existência e 

força fora do estado de natureza. Pois, antes do estado de natureza sequer tais sentimentos 

existem. Em sociedade é que se dá a concretização dos verdadeiros sentimentos, 

observada nos laços, nos repastos comuns, nas práticas habituais e ritos de passagem. Não 

há dúvida quanto a isso. Aquilo que se constitui habitual remete à ordem moral, de acordo 

com o fragmento de Histoire des moeurs, os vícios288 e as virtudes são produções 

sociais289, não são invenções da natureza. “Só existem mesmo na ordem moral. Os vícios 

e as virtudes de cada homem não são relativos a ele somente. Sua maior relação é com a 

sociedade, e é a que sustentam em relação da ordem em geral que constitui sua essência 

e seu caráter”290. 

Rousseau afasta do estado de natureza o sentimento que só se explica pelo 

engendramento da sociedade como é o caso, portanto, especificamente do sentimento de 

amor-próprio. O amor que se faz e opera como ardor impetuoso e funesto. Acredita-se 

que a forma natural de produção do amor-próprio se dá pelo surgimento e 

desenvolvimento dos sentimentos de orgulho e vaidade, pois, conforme o Livro IV do 

Emílio, “o amor de si, deixa de ser um sentimento absoluto, se torna orgulho nas grandes 

almas, vaidade nas pequenas, e em todas se nutre sem cessar às expensas do próximo”291. 

Mas ainda é preciso responder a essa pergunta: como é possível que um sentimento 

inato e absoluto ceda espaço para um sentimento artificial e relativo? Segundo Rousseau, 

a passagem do amor de si ao amor próprio se deve aos obstáculos que afastam as paixões 

 
286 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 63. 

287 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 62. 

288 No caso de “um povo ainda não corrompido” diz-se que ele, de acordo com o Capítulo III, Livro II, do 

Manuscrito de Genebra, “pode ter em suas dimensões os vícios que não existem em sua substância” 

(ROUSSEAU, 2012a, p. 112). 

289 Conforme Considerações sobre a influência dos climas relativamente à civilização: “L’homme isolé 

demeure toujours le même; il ne fait de progrès qu’en société” (ROUSSEAU, 1915, p. 289). 

290 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 338 [p. 274]. 

291 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 278; 1992, p. 238. 
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primitivas de seu objeto, de tal maneira que em vez de tenderem à nossa felicidade se 

ocupam com os próprios obstáculos. O Primeiro diálogo mostra como é a passagem do 

amor de si, sentimento bom e absoluto, para o amor próprio, sentimento relativo pelo 

qual se compara, questiona preferências, que o gozo desse sentimento é puramente 

negativo e só se satisfaz contra o nosso próprio bem, para o mal de outrem. Conforme 

Rousseau, 

As paixões primitivas, se todas tendem diretamente para nossa 

felicidade, não nos ocupam senão de objetos que a elas se relacionam e 

não tendo senão o amor de si por princípio são todas afetuosas e doces 

pela sua essência; mas quando, desviada de seu objeto por obstáculos, 

elas se ocupam mais do obstáculo para afastá-lo que do objeto para 

atendê-lo, então mudam de natureza e tornam-se irascíveis e odiosas, e 

eis como o amor de si, que é um sentimento bom e absoluto, se torna 

amor próprio; quer dizer um sentimento relativo pelo qual os homens 

se comparam, responde às preferências, cujo gozo é puramente 

negativo, e não procura mais se satisfazer por nosso próprio bem, mas 

somente pelo mal de outrem292. 

Entende-se que esta passagem chama a atenção para ocorrência de um desvio por 

privação e esforço do próprio homem em seu estado primitivo. De tal maneira que, a 

tendência natural das paixões primitivas é superada em decorrência da sua ocupação com 

os obstáculos. Razão pela qual se afirma que as paixões humanas produzem a alteração 

da condição originária fazendo surgir as paixões sociais. 

Assim, indícios que apontam a degeneração das paixões podem ou sustentar os 

nossos juízos de que um quadro de paixões é sempre superado por outro, ou aceitar que 

a degeneração das paixões mostra que houve um processo de degeneração da condição 

da espécie na condição humana. Mas, tais indícios não sustentam a ocorrência do 

desaparecimento da condição da espécie no homem. Condição que é presente no modo 

do ser humano persiste no mundo da vida. Por isso, não acreditamos que tenha ocorrido 

a degradação do amor de si293. Até porque, o amor de si é a marca de Deus em toda 

 
292 “Les passions primitives, qui toutes tendent directement à notre bonheur, ne nous occupent que des 

objets qui sʼy rapportent et nʼayant que lʼamour de soi pour principe sont toutes aimantes et douces par leur 

essence: mais quand, détournées de leur objet par des obstacles, elles sʼoccupent plus de lʼobstacle pour 

lʼécarter que de lʼobjet pour lʼatteindre, alors elles changent de nature et deviennent irascibles et haineuses, 

et voilà comment lʼamour de soi, qui est un sentiment bon et absolu, devient amour-propre; cʼest-a-dire un 

sentiment relatif par lequel on se compare, qui demande des préférences, dont la jouissance est purement 

négative, et qui ne cherche plus à se satisfaire par notre propre bien, mais seulement par le mal dʼautrui” 

(ROUSSEAU, 1999a, p. 67-68). 

293 Há quem avalia que “o amor de si se degrada”, tal como anota Érik Leborgne referente ao Dialogue, em 

que disse: “Toda essa passagem constitui o resultado de toda a problemática rousseauísta do amor próprio 

como degração do amor de si, inaugurada no Discurso sobre a origem da desigualdade” (ROUSSEAU, 

 



101 

 

animalidade perseverando em toda a sua existência. Essa leitura pode ser confirmada no 

Segundo discurso, notadamente em que disse: 

Não se pode confundir o amor-próprio (l’amour-propre) e o amor de si 

mesmo (l’amour de soi-même), duas paixões tão diferentes por sua 

natureza e por seus efeitos. O amor de si mesmo é um sentimento 

natural que leva todo animal a velar pela sua própria conservação, e 

que, dirigido no homem pela razão e modificado pela piedade, produz 

a humanidade e a virtude. O amor-próprio não é senão um sentimento 

relativo, factício, e nascido na sociedade, que leva cada indivíduo a 

fazer mais caso de si que de qualquer outro, que inspira aos homens 

todos os males que se fazem mutuamente, e que é a verdadeira fonte de 

honra294. 

O argumento antropológico permite pensar que, se o ser relacional do homem 

coincide com a invenção da sociedade, qualquer relação que existe entre um homem e 

outro é invenção social. Inclusive, a relação de dominação de um homem sobre outro 

homem. Ora, não há relação de dominação no estado de natureza, porque não há 

necessidade de vínculos de dependência entre homens e coisas. 

Podemos afirmar que a primeira modalidade de interação que ocorre no estado de 

natureza não se prolonga além do puramente maquinal. Esta interação é explicada pelo 

movimento do instinto cego (instinct aveugle) que é atraído por aquilo que lhe favorece 

momentaneamente, se constituindo numa atração absolutamente natural presente na 

dimensão mecânica da espécie. Porque, de acordo com o Livro IV do Emílio, “O que 

favorece o bem-estar de um indivíduo o atrai; o que lhe prejudica o repele: não passa de 

um instinto cego. O que transforma esse instinto em sentimento, o apego em amor, a 

aversão em ódio, é a intenção manifesta de nos prejudicar ou de nos ser útil”295. 

2.3.1 A ordem dos nossos sentimentos 

Antes de discorrer sobre a formação da identidade humana é preciso observar a 

delimitação do processo de constituição do amor. Quanto a isso, segundo Rousseau, 

“basta marcar a ordem e o progresso de nossos sentimentos e de nossos conhecimentos 

 

1999a, p. 504). Entendemos que o Segundo discurso, de fato, mostra um alargamento ou como queira, o 

processo de expansão das paixões naturais. Pensamos que a condição humana se depreende do alargamento 

ou reinvenção das próprias paixões, por privação e esforço humano. Mas acreditamos que aquilo que é da 

natureza permanece em toda a espécie, ainda que esteja escondido. 

294 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 118; 1989, p. 153. 

295 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 276; 1992, p. 236. 
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relativamente à nossa constituição”296. Pela ordem, os nossos conhecimentos dependem 

de nossos sentimentos. Qual é a ordem dos nossos sentimentos? Acreditamos que a teoria 

do homem rousseauniana aponta um percurso através de seis passos que se estendem do 

primeiro sentimento ao sentimento de amor verdadeiro. 

Um, trata-se da passagem do instinto ao sentimento; a análise dessa passagem do 

absolutamente instintual pelo engendramento do sentimento detecta que a geração de 

sentimento é o primeiro passo do homem na espécie. A aproximação faz o homem 

experimentar amizade e amor desprendidos do coração297. Vale desde a infância humana. 

A abordagem dessa passagem é propriamente uma expectativa antropológica; cujo 

acesso é o que se abre ao espírito de cuidado relativo ao cultivo do sentimento de amizade. 

A relação esporádica que ocorre segundo a ordem natural298 no estado de natureza não 

responde ainda ao amor da ordem299 derivado de atividade reflexiva. Esta abertura 

 
296 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 305; 1992, p. 265. 

297 No Livro III, do Emílio, Rousseau preserva o cuidado sobre o entusiasmo comparado ao que aparece no 

De Magistro (Do Mestre) de Santo Agostinho, de que o mestre deve conduzir a criança pelo coração e não 

pelo discurso incompreensível. Rousseau dá intensidade no coração do homem: “Pleno de entusiasmo que 

experimenta, o mestre quer comunicá-lo à criança: acredita comovê-la tornando-a atenta às sensações de 

que se comove ele próprio. Pura tolice! É no coração do homem que está a vida do espetáculo da natureza; 

para vê-la, cumpre senti-la. A criança percebe os objetos, mas não pode perceber as relações que os ligam, 

não pode entender a doce harmonia de seu concerto. É preciso uma experiência que não adquiriu, é preciso 

sentimentos que não experimentou (éprouvés), para sentir a impressão compósita que resulta 

simultaneamente de todas as sensações. Se não teve tempo de percorrer as planícies áridas, se areias 

ardentes não lhe queimaram seus pés, se a reverberação sufocante dos rochedos batidos de sol não o oprimiu 

jamais, como apreciará o ar fresco de uma bela manhã? Como o perfume das flores, o encanto do verdor 

(de la verdure), o úmido vapor do orvalho (de la rosée), o andar mole e doce sobre a relva (la pelouse), 

encantarão seus sentidos? Como o canto dos pássaros lhe causará uma emoção voluptuosa, se os acentos 

do amor e do prazer lhes são ainda desconhecidos? Com quais meios (transports) verá nascer uma tão bela 

manhã (journée), se sua imaginação não sabe lhe pintar aqueles de quem se pode preenchê-la? Enfim como 

se enternecerá sobre a beleza do espetáculo da natureza, se ignora qual mão cuidou de orná-lo?” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 216; 1992, p. 177); tal como Santo Agostinho ao se dirigir a Adeotado, em que 

disse: “Tenho a impressão de que não sabes que, se nos foi ordenado rezar em lugares fechados [Mt 6, 6], 

expressão que significa o espaço secreto da alma, o foi porque Deus não quer ser lembrado de algo ou 

ensinado por nossas palavras, para conceder-nos o que desejamos. Quem fala, pois, dá exteriormente o sinal 

da sua vontade por meio da articulação do som: mas devemos procurar Deus e suplicar-lhe no mais íntimo 

recesso da alma racional, que se denomina o homem interior; quis Ele que fosse este o seu templo. Não 

leste no Apóstolo: “Não sabeis que sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós” [1Cor 3, 

16], e que “Cristo habita no homem interior?” [Ef 3, 16, 17]. E não reparaste no que diz o Profeta: “Falai 

dentro dos vossos corações e nos vossos leitos arrependei-vos: oferecei os sacrifícios da justiça e confiai 

no Senhor?” [Sl 4, 5, 6]. Onde crês que se podem oferecer os sacrifícios da justiça a não ser no templo da 

mente e no íntimo do coração? Onde se fizer o sacrifício, aí também se há de orar”. E completa: “mesmo 

sem emitir som algum, nós falamos enquanto intimamente pensamos as próprias palavras em nossa mente; 

assim, com as palavras nada mais fazemos do que chamar a atenção; entretanto, a memória, a que as 

palavras aderem, em as agitando, faz com que venham à mente as próprias coisas, das quais as palavras são 

sinais” (AGOSTINHO, Santo. De magistro (Do mestre). Trad. Angelo Ricci. São Paulo: Abril Cultural, 

1980, p. 292). 

298 Não equivale à relação típica da condição de sociedade, ou do “novo estado de natureza” reinventado 

que se resume na “lei do mais forte” (ROUSSEAU, 1954, p. 90). 

299 Mas é importante lembrar, de acordo com o Segundo discurso, que os raciocínios mais abstratos que 

ensejam máximas de justiça e de razão, tiradas do amor da ordem em geral ou da vontade do Criador, não 
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consiste na possibilidade de manifestação de intenção nas relações quanto ao útil ou 

nocivo, que perpassa toda a condição humana e sedimenta todo o sistema social. 

Paralelamente é perceptível a oportunidade de garantia de vantagens a partir de 

uma dose de inocência prolongada durante a juventude humana; especialmente as 

vantagens referentes ao sentimento de amizade300, o respeito aos semelhantes e a paixão 

pela própria espécie; tem-se com isso efetivamente a oportunidade do trabalho pela 

sensibilidade no coração da meninice com as primeiras sementes de humanidade. 

Certamente o que resulta dessa relação constitui-se em liame de toda a dimensão moral. 

Dois, refere-se à passagem do apego ao amor; a análise dessa passagem detecta 

que tão logo a necessidade de companhia encontra o aconchego no coração do homem 

dar-se-á o apego que se transforma em amor. Passagem confirmada no Emílio, em que se 

lê: “Assim que o homem tem necessidade de uma companhia, não é mais um ser isolado, 

seu coração não está mais só. Todas as suas relações com sua espécie, todas as afecções 

de sua alma nascem daquela. Sua primeira paixão faz logo fermentar as outras”301. Esta 

passagem deixa perceptível que a necessidade de companhia enfraquece a plausibilidade 

da tendência humana ao solipsismo, a de que o homem se basta a si mesmo. 

Há duas dimensões presentes nessa passagem que constituem simultaneamente 

aproximação e distanciamento da natureza, uma é o sexo e outra é o amor. A primeira 

dimensão toma como ancoradouro “o movimento da natureza”, em que que “a inclinação 

do instinto é indeterminada” sendo “um sexo lançado contra o outro”302; a segunda 

dimensão dessa abordagem é a que se distancia do movimento da natureza e se baseia em 

escolha e deliberação, por ela “o amor é a regra e o freio das inclinações”303 podendo 

ressignificar ou reduzir o próprio sentido de sexo na relação com o outro. 

Na preleção do Vigário, Rousseau levanta dificuldade entre sentir e conhecer 

 

podem ser conferidos à condição do homem selvagem (Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 51). 

300 De acordo com o Livro IV do Emílio, “O primeiro sentimento de que um jovem homem educado 

cuidadosamente é suscetível não é o amor (l’amour), é a amizade (l’amitié). O primeiro ato de sua 

imaginação nascente é de ensinar-lhe que tem semelhantes, e a espécie afeta-o antes do sexo. Eis, portanto 

uma outra vantagem da inocência prolongada: a de aproveitar-se da sensibilidade nascente para lançar no 

coração (jeter dans le coeur) do jovem adolescente as primeiras sementes da humanidade; vantagem de 

tanto mais preciosa que é o único tempo da vida em que os mesmos cuidados podem ter um verdadeiro 

sucesso” (ROUSSEAU, 1966, p. 285-286; 1992, p. 245-246). 

301 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 277; 1992, p. 237. 

302 “Le penchant de l’instinct est indéterminé. Un sexe est attiré vers l’autre: voilà le mouvement de la 

nature” (ROUSSEAU, 1966, p. 277). 

303 “Loin que l’amour vienne de la nature, il est la règle et le frein de ses penchants: c’est par lui qu’excepté 

l’objet aimé, un sexe n’est plus rien pour l’autre” (ROUSSEAU, 1966, p. 278). 
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tendo em vista a seguinte situação: “como não aprendemos a querer nosso bem e a fugir 

de nosso mal, mas recebemos essa vontade da natureza, logo tanto o amor ao bom e o 

ódio ao mau nos são também naturais quanto o amor a nós mesmos”. O esforço de 

Rousseau é para esclarecer que, o fato de se possuir aptidão natural para a distinção do 

que é benéfico para nós não significa dizer, que, por conseguinte, temos o conhecimento 

sobre o que sentimos ou que amamos naturalmente. Pois, por meio dos sentimentos que 

partem de nós mesmos “só conhecemos a conveniência ou inconveniência que existe 

entre nós e as coisas de que devemos respeitar ou fugir”. A carência de conhecimento do 

homem consigo mesmo e do homem com os outros ainda continua a imperar nesse 

estágio. Assim, em que pese consistir em nós a modalidade de aptidão natural para a 

distinção do que é benéfico ou maléfico para nós mesmos, tal capacidade se encontra 

limitada à dimensão do sentir: “Existir para nós, é sentir; nossa sensibilidade é 

incontestavelmente anterior à nossa inteligência”304. 

Deduz-se daí que a primeira manifestação de amor reside no sentimento natural 

sobre aquilo que é benéfico para nós. Mas do fato de que há no homem a tendência para 

buscar o bem e fugir ao mal, quando se distingue o que recebemos da natureza do que 

adquirimos dos sentimentos naturais, não se pode deduzir a tendência natural à 

sociabilidade. Porque toda a tendência natural é sopesada pela necessidade física, e 

sabemos que as necessidades físicas independem da razão humana. Também sabemos que 

a dimensão da necessidade física é marcada pela independência de cada ser, cuja 

característica serve mais para afastar que aproximar os homens. Porém buscamos o 

princípio que nos aproxima. Faltando então explicar o porquê do amor natural ao benéfico 

não se confundir com o amor ao bem moral. Conforme Rousseau, 

Ora é do sistema moral formado por essa dupla relação consigo mesmo 

e com seus semelhantes que nasce o impulso da consciência. Conhecer 

o bem, não é amá-lo: o homem não tem dele o conhecimento inato, mas 

logo que sua razão o faz conhecer, sua consciência o leva a amá-lo; é 

esse sentimento que é inato305. 

Esta passagem do Vigário de tão sintética torna-se bastante complexa. Por ela se 

mostra simultaneamente a formação, a definição e o sentido de sistema moral. A noção 

de sistema moral acompanha a de sistema social (trataremos a noção de sistema no 

Argumento jurídico). Conforme Rousseau, a formação do sistema moral conta com dois 

constituintes que se definem de maneira relacional: o homem consigo mesmo e com seus 

semelhantes. É a mesma comparação do eu absoluto com o eu relativo. E posto que é do 

sistema moral que nasce o impulso da consciência, provocando o homem para além das 

 
304 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 377; 1992, p. 337. 

305 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 378; 1992, p. 337-338. 
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suas necessidades físicas pelas relações morais desencadeadas consigo mesmo e com os 

outros. Pensa-se que este momento remete ao conhecimento do bem, conquanto 

“conhecer o bem, não é amá-lo”. Mas acredita-se que tão logo a razão o faz conhecer a 

consciência o leva a amá-lo. 

Porque também, como foi demonstrado no Segundo discurso, a incapacidade306 

de resistência ao impulso da natureza faz com que o homem primitivo não experimente 

relação moral alguma; que o amor de si, princípio da conservação que decorre 

imediatamente da natureza, não configura aptidão para comparar e perceber relações além 

do fisicamente conveniente à existência humana; e que, de certa maneira, isso explica a 

inexistência de consciência307 nesse estágio. Não obstante, além do ser sensível, o amor 

de si também possui o ser inteligente. É esse ser inteligente, desenvolvido e ativo, que se 

denomina o amor pela ordem. 

Doutro modo, o sistema moral é a ordem formada pelas relações do homem 

consigo mesmo e com os outros tomando consciência de seu ser relacional. A descoberta 

dessa ordem é racional, cabe à consciência amá-la. Por isso, o amor pela ordem 

desenvolvido e ativo é chamado de consciência308. Podemos dizer que só há relação moral 

quando o homem é apto ao encontro de si e com os outros, e sobretudo resiste aos 

impulsos da natureza. O que dá origem ao sistema moral que é formado de relações 

 
306 Não há sistema moral no estado de natureza, a fonte do sistema moral é a razão cultivada. A tese de 

Rousseau é de que inicialmente “os homens não tinham entre si nenhuma espécie de relação moral, nem 

deveres conhecidos, não podiam nem ser bons nem maus e não tinham vícios nem virtudes, a menos que, 

tomando esses termos em um sentido físico, só se chame vícios nos indivíduos as qualidades que podem 

prejudicar a sua própria conservação, e virtudes aquelas que podem contribuir nisso; neste caso dever-se-

ia chamar o mais virtuoso aquele que resistisse menos ao simples impulso da natureza” (1954, p. 57; 1989, 

p. 72). 

307 Em sua Carta a Christophe de Beaumont, o Bispo de Paris, Rousseau confirma o que quis mostrar no 

Segundo Discurso, de que: “O apetite dos sentidos conduz ao bem-estar do corpo, e o amor pela ordem, 

ao da alma. Este último amor, desenvolvido e tornado ativo, recebe o nome de consciência; mas a 

consciência só se desenvolve e age em conjunto com as luzes do homem. E só graças a essas luzes que ele 

atinge um conhecimento da ordem, e é só quando a conhece que sua consciência o leva a amá-la. A 

consciência, portanto, não existe no homem que ainda nada comparou e que não percebe suas relações. 

Nesse estágio, ele conhece apenas a si mesmo; não vê seu bem-estar em oposição ou em conformidade ao 

de ninguém. Não odeia nem ama nada; limitado unicamente ao instinto físico, ele é nulo, estúpido” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 444; 2005b, p.48-49). 

308 No Rousseau pelo olhar de Alexis Philonenko, “a consciência é dada imediatamente”. “A consciência 

aparece a seus olhos não somente como instinto divino, mas original” (PHILONENKO, Alexis. Jean-

Jacques Rousseau et la pensée du malheur: l’espoir et l’existence. [Tome 2]. Paris: Librairie 

Philosophique, 1984b, p. 278). Contra o Rousseau de Robert Wolkler, que também antecipa a consciência 

ao estado de natureza (WOKLER, Robert. Rousseau. Trad. Denise Bottmann. Porto Alegre: L&PM, 2012, 

p. 70), tem-se o artigo de Renato Moscateli, cujo questionamento concorda-se com ele: “Nesse sentido, 

quando diz que o homem se reconhece livre para aceitar ou negar os comandos da natureza, ou seja, que 

ele tem consciência dessa liberdade, Rousseau não está falando de um ser que já se distanciou muito do 

homem natural e que alcançou um estágio em poder realizar atos puramente espirituais?” (MOSCATELI, 

Renato. A liberdade como conceito metafísico e jurídico em Rousseau. Princípios, Natal, v.15, n.24, 

jul./dez 2008, p. 63). 
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morais, do homem consigo mesmo e com seus semelhantes. 

Portanto, o princípio do amor pelo bem decorre do impulso interno, independente 

da própria razão. Rousseau caracteriza o princípio imediato da consciência como “o 

testemunho interior, e a voz da consciência que depõe por ela mesma”309. Em sua 

avaliação não há conhecimento inato do bem, mas apenas o sentimento; mesmo as ideias 

de bem e ódio que temos sobre outras pessoas só são possíveis porque são recebidas por 

sentimentos que são naturais e saem de nós mesmos. 

Três, reporta à passagem do sentimento de amor ao amor-próprio; considera-se 

para efeito de análise a condição de enquadramento do homem à ordem moral quanto ao 

uso pleno de suas faculdades nas relações de si e com os seus semelhantes, pois é em 

decorrência da atividade comparativa que se dá a passagem do sentimento de amor de si 

ao sentimento de amor próprio. 

A título de esclarecimento, o recorte dessa passagem se encontra de maneira bem 

delimitada no Livro IV do Emílio, cuja precisão é a seguinte: “o primeiro olhar que lança 

sobre seus semelhantes o leva a se comparar com eles; e o primeiro sentimento que excita 

nele essa comparação é de desejar o primeiro lugar. Eis o momento em que o amor de si 

se transforma em amor-próprio”310. 

O desejo de ocupar o primeiro lugar dimensiona o quadro comparativo, do qual a 

opinião do outro é o valor estimado que serve de medida nas relações sociais. A 

consequência inevitável desse jogo311 acrescerá maior dependência e intensificação da 

disputa na sociedade. 

Mesmo essa disputa encontra um termo limite. Pois não se pode concluir que 

haverá conflito intenso promovido por um povo totalmente atingido por calamidades, já 

 

309 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 378. 

310 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 306; 1992, p. 265. 

311 Face à necessidade apontada por Rousseau: “é preciso saber em que lugar se sentirá entre os homens, e 

quais obstáculos poderá acreditar ter de vencer para chegar ao que deseja ocupar” (1966, p. 306); pensei a 

“Corrida de Tora”, um jogo comumente realizado nas comunidades indígenas brasileiras: entre povos 

Khraô, povos Apinajé, etc.; tanto as mulheres quanto os homens jovens da mesma faixa etária participam, 

por vezes, dessa verdadeira prova de força e resistência física. O jogo tem a sua importância e valor em si 

mesmo, mesmo sendo perceptível o quão a opinião de cada pessoa conta, principalmente a estima de quem 

já enfrentou maiores sacrifícios é a mais cobiçada pelos jovens que atravessam esses ritos de passagem. 

Evidentemente o lugar almejado é conseguir integrar o rol daqueles que conseguem passar a Tora bem 

pesada de seu ombro para o ombro de outro mais próximo sem deixar cair ao chão; essa troca recíproca é 

feita muitas vezes e durante um percurso não tão fácil, devido ao número de obstáculos naturais pelo 

caminho a que todos passam. De fato, trata-se de uma prova dura e admirável, em longo tempo de paz entre 

povos nativos. 
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que o amor da glória312 atormenta muito pouco as pessoas famélicas. Contudo, devemos 

reiterar que o quadro de necessidades relativo à quantidade e qualidade acentua a 

distinção entre os homens, se bom ou mau. “Assim, o que torna o homem essencialmente 

bom é ter poucas necessidades, e pouco se comparar aos outros; o que o torna 

essencialmente mau é ter muitas necessidades, e depender muito da opinião”313. 

Mas o que chama à nossa atenção é o fato de que tão logo o amor-próprio se 

encontra desenvolvido no homem, simultaneamente ocorre a intensificação do processo 

de comparação e o estranhamento a si mesmo. E, de acordo com Rousseau, “o eu relativo 

se coloca em jogo sem cessar, e jamais o jovem homem observa os outros sem voltar 

sobre si mesmo e se comparar com eles”314. 

Sabemos que a comparação é inevitável entre homens, mesmo que se possa 

retardar esse processo na produção da juventude. No entanto, também sabemos que o 

negativo só se constitui em função da comparação. Como podemos explicar essa 

ocorrência? Que é o negativo da atividade comparativa? Por que a história centrada em 

ditos e feitos de heróis greco-romanos é negativa para jovens? Segundo Rousseau, o 

negativo desse modelo de narração é demonstrado pelo efeito do próprio método que atua 

sobre o espectador induzindo-o ao desejo de assemelhar-se aos heróis da história: “de se 

esforçarem com que se tornem ora Cícero, ora Trajano, ora Alexandre; de os desanimar 

quando entram em si mesmos; de dar a cada um a tristeza de ser apenas ele”315. Este 

enquadramento evidencia a produção do simulacro316, o desencontro do homem 
 

312 Dentre as necessidades listadas nas Considerações sobre o Clima, a da fome é a necessidade que 

enfraquece o sentimento de glória entre os homens: “l’amour de la gloire tourmente peu des gens affamés” 

(ROUSSEAU, 1915a, p. 352). Enquanto a fome é a necessidade que afasta a glória do coração dos homens, 

a de obtenção de vantagens maximiza interesses e sutilidades de toda espécie; tal como é mostrado no 

Segundo discurso, em que “o amor do bem-estar é o único móbile das ações humanas” de maneira que o 

bando que se forma em função dessa espécie de necessidade não duraria tanto depois que a necessidade 

fosse suprida. A outra espécie é a corrida sem fim, é o concurso que faz brotar todo tipo de associação 

(ROUSSEAU, 1954, p. 67-68). 

313 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 277; 1992, p. 237. 

314 “Pensai que assim que o amor-próprio está desenvolvido, o eu relativo se coloca em jogo sem cessar, e 

jamais o jovem homem observa os outros sem voltar sobre si mesmo e se comparar com eles” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 317; 1992, p. 276). 

315 “Je vois, à la manière dont on fait lire l’histoire aux jeunes gens, qu’on les transforme, pour ainsi dire, 

dans tous les personnages qu’ils voient, qu’on s’efforce de les faire devenir tantôt Cicéron, tantôt Trajan, 

tantôt Alexandre; de les décourager lorsqu’ils rentrent dans eux-mêmes; de donner à chacun le regret de 

n’être que soi. Cette méthode a certains avantages dont je ne disconviens pas; mais, quant à mon Émile, s’il 

arrive une seule fois, dans ces parallèles, qu’il aime mieux être un autre que lui, cet autre fût-il Socrate, fût-

il Caton, tout est manqué: celui qui commence à se rendre étranger à lui-même ne tarde pas à s’oublier tout 

à fait” (ROUSSEAU, 1966, 317). 

316 O termo simulacro (termo desenvolvido no Argumento Histórico) significa o mesmo que ídolo; tal como 

é utilizado por Rousseau, quer dizer que tanto a sensação quanto o pensamento são passíveis de alteração 

pela sobreposição de objetos e imagens externas advindas da história, fábulas, teatro, etc. O simulacro faz 

o mundo da aparência: é o produto bem sofisticado da sociedade e o maior obstáculo da emancipação 
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consigo317 mesmo, acrescido do sufoco de ser apenas ele. De maneira que o 

estranhamento de si mesmo reduz o homem a nada. 

Conforme Rousseau, “O amor-próprio é um instrumento útil, mas perigoso; 

frequentemente fere a mão que dele se serve, e faz raramente o bem sem mal”318. A 

questão da utilidade do amor próprio (mais positivamente ao ser associado ao amor à 

pátria, no sexto passo da ordem dos sentimentos), a mais negativa, está ligada às 

vantagens de alguém pensar que é melhor e mais digno que os outros na sociedade, é uma 

vaidade a ser corrigida ou obstaculizada em seu crescimento. Pois, trata-se de uma falsa 

dignidade. Quanto a isso, ressaltamos o que Rousseau disse no início do Livro IV do 

Emílio, de que, 

O amor de si, que não cuida senão de nós, fica contente quando nossas 

verdadeiras necessidades estão satisfeitas; mas o amor-próprio, que se 

compara, jamais fica contente e não haveria de estar, porque esse 

sentimento, de preferirmos aos outros, exige também que os outros nos 

prefiram a eles; o que é impossível. Eis como as paixões doces e 

afetuosas nascem do amor de si, e como as paixões odientas e irascíveis 

nascem do amor-próprio”319. 

A dialetização das diferenças entre o amor de si e o amor-próprio revela 

nitidamente o mecanismo de ambos. Enquanto o movimento do amor de si sedimenta 

simultaneamente reciprocidade e universalização das relações sociais, o amor-próprio 

sedimenta dissensão e particularização nas relações sociais. Que fazer em relação ao 

advento do amor próprio? É possível abrandar o amor-próprio; é possível inflamar e até 

revoltar o amor-próprio; contudo, é impossível arrancar o amor próprio do ser humano. 

Ora o sentimento bom de uma pessoa pode estar voltado para outra pessoa, ora tão 

somente voltado para si mesma. Ainda que algumas experiências compartilhadas entre 

grupos de pessoas não dizem tanto o caráter de cada um, é inegável que a formação de 

vínculos sociais é decorrente do compartilhamento recíproco entre pessoas. Pois o ser 

social resulta do esforço de socialização; logo as experiências mais solidamente 

 

humana. 

317 Luiz Roberto Salina Fortes, em Paradoxo do espetáculo: política e poética em Rousseau, examinando 

o sentido da representação pelo viés do “espetáculo” aponta, do ponto de vista mecânico, “a consequência 

essencial desse processo que reside na alteração alienante da órbita no interior da qual o indivíduo se move”. 

Compreende esse processo como “um movimento de translação em torno de outrem, comandado pela força 

atrativa deste outro convertido em espectador. Orbitar em torno de um espectador define o laço social e o 

sistema social se constitui como um conjunto complexo de movimentos de translação espetacular ao redor 

do outro” (SALINAS FORTES, 1997, p. 53). 

318 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 319; 1992, p. 278. 

319 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 276-277; 1992, p. 236-237. 
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compartilhadas nas relações sociais conspiram, portanto, em favor da perpetuação de 

convívio e continuidade da sociedade. 

Rousseau avalia que o processo de produção do amor-próprio na sociedade 

geralmente é antecipado na infância através de fábulas320, em que as crianças são levadas 

a escolher sempre os personagens hábeis e aniquiladores. Isto explica o mecanismo de 

naturalização intencional da malícia no coração infantil. Com relação a essa disposição é 

importante lembrar que a habilidade da astúcia nem sempre é ruim321, pois é geralmente 

por astúcia que o mais fraco se iguala ao mais forte322. 

O modo de operar do amor-próprio, de acordo com o Primeiro Diálogo, funciona 

como se fosse um jogo. “Queremos adivinhar, queremos ser penetrantes; é o jogo natural 

do amor-próprio: vemos aquilo que acreditamos e não aquilo que vemos”323. Isso explica 

por que cometemos erros de avaliação muitas vezes, e porque agimos 

preconceituosamente em relação aos outros. 

Quanto à dificuldade da força do amor-próprio e da emulação da razão que 

apontamos negativamente, só podem ser encontradas na infância como produção do 

 

320 Muitas vezes se oferece situações em que as crianças são levadas a escolher e acabam por sentir muito 

cedo o peso das lições advindas das preferências do amor-próprio, é a naturalização intencional da malícia 

no coração infantil: “Ninguém gosta de se humilhar: escolherão sempre o melhor papel (le beau rôle); é a 

escolha do amor-próprio, é uma escolha muito natural” (ROUSSEAU, 1966, p. 144). 

321 Pensamos que o quadro mais negativo e mais enigmático é o que mostra como a astúcia de uma só 

pessoa subordina e tira proveito do conjunto da sociedade onde impera a piedade cristã, tal como descreve 

no Capítulo VIII, Livro IV do Contrato social, em que disse: “Para que a sociedade fosse pacífica e que a 

harmonia se mantivesse, necessitaria que todos os Cidadãos sem exceção fossem igualmente bons cristãos. 

Mas se infelizmente se encontrar entre eles um único ambicioso, um só hipócrita, um Catilina, por exemplo, 

um Cromwell, ele certamente terá boa vantagem sobre seus piedosos compatriotas. A caridade cristã não 

permite facilmente pensar mal de seu próximo. Desde que tenha encontrado por alguma astúcia a arte de se 

impor e de se apoderar de uma parte da autoridade pública, será um homem constituído em dignidade: Deus 

quer que o respeitem. Logo será uma potência: Deus quer que lhe obedeçam. O depositário dessa potência 

abusa dela? É a vara com que Deus pune seus filhos. Se tivessem consciência de acossar o usurpador; 

precisariam perturbar o repouso público, usar de violência, derramar sangue; tudo isso se conforma mal 

com a doçura do Cristão. E após tudo, que importa que seja livre ou servo nesse vale de misérias? O 

essencial é ir ao paraíso, e a resignação não é senão um meio a mais para isso” (ROUSSEAU, 2012b, p. 

171-172). 

322 No Livro V do Emílio, notamos o contraste entre a astúcia e a força quanto a relação de gênero, enquanto 

a força é preponderantemente masculina, a astúcia é proeminentemente feminina. A astúcia é uma 

inclinação natural desse sexo, de maneira que a questão central em sua avaliação é evitar, portanto, o abuso 

da astúcia (Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 483; 1992, p. 440). Pois, assim como a polarização de forças entre 

os dois sexos pende para o lado masculino, a astúcia entre os dois sexos pende para o lado feminino; de 

maneira que a desigualdade entre masculino e feminino é superada nesse campo em função de pontos de 

equilíbrio entre força e astúcia. A astúcia provoca mais e atrai mais, podendo valer mais que a própria beleza 

que é passageira (Cf. Ibid., 1966, p. 484; 1992, p. 441). 

323 Cf. ROUSSEAU, 1999a, p. 149. Descrevendo a esperteza do amor-próprio, no Segundo diálogo, ele 

disse: “O amor-próprio faz com que se queira sempre ter visto a si mesmo o que se sabe ou que se acredita 

saber além disso” (Ibid., p. 327). 
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adulto, principalmente se considerarmos o fato de que a infância tende naturalmente à 

benevolência324. O processo só se desenvolve por meio da relativização do amor de si, 

que gera o conflito e faz antecipar a localização do amor-próprio no coração que adora se 

expandir. Entretanto, o amor de si demora para ser eclipsado pelo sentimento de amor-

próprio, contanto que a discórdia não se instaure; mas depois que a discórdia se 

estabelece, logo o amor-próprio toma conta do coração da juventude; fica então ameaçada 

a capacidade do reencontrar-se na sociedade. Porque, segundo Rousseau, 

Com o amor e a amizade nascem as dissenções, a inimizade, o ódio. Do 

seio de tantas paixões diversas vejo a opinião se elevar ao trono 

inabalável, e os estúpidos mortais, escravizados a seu império, 

fundarem sua própria existência apenas sobre os julgamentos de 

outrem325. 

Por assim dizer, não é tão estranho ao amor e à amizade que resultem em discórdia; 

o desastroso é a substancialidade atiçada na juventude326 pelas paixões com a finalidade 

de alimentar-se do jogo da opinião exclusivamente e a bel prazer; porque esse tipo de 

conduta padece por escassez de universalidade quanto a assimilação do sentido do jogo 

na sociedade que é a sedimentação do liame social. Mais pragmaticamente, o 

alargamento327 do amor-próprio pela devida generalização do interesse particular é 

suficiente para transformá-lo em equitativo. O alargamento é o remédio extraído do mal 

para curar, a depender da oportunidade328 para usá-lo; mas é preciso acrescentar que o 

remédio deve ser na dosagem razoável, caso contrário é o aniquilamento daquilo que é 

tratável. 

Quatro, trata-se da passagem do amor ao amor verdadeiro; considera-se como 

objeto dessa análise o entendimento de que o amor pela verdade é o amor verdadeiro, que 

a verdade é quem nutre o espírito e o coração do ser humano. Desse ponto de vista, o 

 
324 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 276. 

325 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 278. 

326 O melhor tratamento a ser dado a alguém que correndo atrás de vantagens fica caído no chão, conforme 

Rousseau, é “não lhe censurar; não faríamos senão inflamar e amotinar seu amor-próprio. Uma lição que 

revolta não é proveitosa” (ROUSSEAU, 1966, p. 322). 

327 A indicação de alargamento do amor-próprio como forma de evitar o seu mal é localizada no Livro IV 

do Emílio, da seguinte maneira: “Estendamos o amor-próprio sobre os outros seres, nós o transformaremos 

em virtude, e não há coração humano no qual essa virtude não tenha sua raiz. Quanto menos o objeto de 

nossos cuidados se prende a nós mesmos, menos a ilusão de interesse particular é para temer; quanto mais 

generalizamos esse interesse, mais se torna equitativo; e o amor do gênero humano não é outra coisa em 

nós senão o amor da justiça” (ROUSSEAU, 1966, p. 329; 1992, p. 288). 

328 Jean Starobinski, em As máscaras da civilização, desenvolveu estudos sobre a metáfora “O remédio 

no mal”, quanto a essa passagem ele reitera sobre a “necessidade de escolher o tempo oportuno para a 

aplicação do remédio” (STAROBINSKI, 2001, p. 177). 
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maior obstáculo que pode ser colocado contra o amor a verdade é o de reduzi-lo ao puro 

apego pelas ciências329 ou às técnicas. No Livro III, do Emílio, Rousseau se posiciona 

contra a busca esvaziada pela verdade, utilizando a metáfora do catador de conchas, em 

que alerta: 

A razão, o juízo, chegam lentamente, os preconceitos acorrem em 

multidão; é destes que cumpre preservá-lo. Mas se reparais a ciência 

em si mesma, entrais num mar sem fundo,  sem margens, repleto de 

arrecifes; não vos livraria deles jamais. Quando vejo um homem 

apaixonado pelo amor dos conhecimentos se deixar seduzir a seu 

encanto e correr de um a outro sem saber deter-se, creio ver uma criança 

na praia amontoando conchas, e começando por se sobrecarregar delas, 

depois, tentada por aquelas que vê ainda, descartá-las, para recuperá-

las, até que abarrotada pela infinidade delas e não sabendo mais 

escolher, acaba por descartar tudo e retorna sem nada330. 

De fato, não há um combate ao amor pela verdade. Pelo contrário, é perceptível a 

preocupação de Rousseau contra a busca sem sentido pela verdade, considerando que essa 

busca é algo ilimitado, nunca tem fim. Há uma tentação em pensar o amor verdadeiro 

reduzido tão somente ao campo teórico por excelência. Mas isso não é aconselhável. 

Principalmente porque o amor pela verdade dialoga com todas as dimensões do mundo 

da vida, reflete a intensidade das produções, afazeres e relações constitutivas de todas 

esferas da sociedade. Quanto a isso, o pouco de conhecimento pautado na verdade331 

ainda é mais importante que uma grande quantidade de conteúdo sem justeza e clareza, 

deve-se evitar a sedução pelo amor ao conhecimento que funciona como espécie de 

corrida sem fim. 

 

329 No tópico intitulado A questão da Convenção apontamos a suplantação das produções teóricas no campo 

da técnica e da política; alertamos para o fato de que as coisas do mundo da ciência e da política não se 

confundem, exatamente porque a inquietação do sábio é especializada e restrita. No Argumento Histórico, 

mostramos que a sabedoria não se resume em conhecimento científico, pois até o ignorante possui 

sabedoria. No Argumento Psicológico, observamos que as produções teóricas e práticas também são 

benéficas. E no Argumento Político, mostramos que a elevação da consciência das pessoas é o principal 

obstáculo contra a astúcia política. Também destacamos no Argumento Jurídico o acolhimento do 

conhecimento porque as ações conscientes quanto mais esclarecidas são as que respondem melhor à voz 

interior, a voz da consciência. 

330 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 220; 1992, p. 181). 

331 O método rousseauniano quanto a condução do próprio Emílio, confirma essa expectativa de amor pela 

verdade nos seguintes termos: “Basta-me que saiba encontrar o para que de tudo o que faz, e o porquê de 

tudo o que crê. Pois mais uma vez, meu objeto não é dar-lhe a ciência, mas de ensinar-lhe a adquiri-la ao 

necessário, de fazer-lhe estimá-la exatamente pelo que vale, e de fazer-lhe amar a verdade acima de tudo. 

Com esse método avança-se pouco, mas não se dá jamais um passo inútil, e não se é forçado a retroceder” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 270). 
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Rousseau procura associar o amor pela verdade à exigência do olhar capaz de 

enxergar e dialogar com o próprio interior, sem com isso descartar o sentido da verdade 

do ponto de vista de sua utilidade prática no mundo da vida. Tal como é mostrado na 

Profissão de fé do vigário sabioano, em que disse: 

Carregando comigo o amor da verdade além da filosofia, e para todo 

método uma regra fácil e simples que me dispensa da vã sutileza dos 

argumentos, retomo com essa regra o exame dos conhecimentos que me 

interessam, resoluto em admitir como evidentes todos aqueles aos 

quais, na sinceridade de meu coração, não puder recusar meu 

consentimento, como verdadeiros todos aqueles que me parecerem ter 

uma ligação necessária com os primeiros, e deixar todos os outros na 

incerteza, sem as rejeitar nem as admitir, e sem me atormentar para 

esclarecê-las quando não conduzem a nada de útil para a prática”332. 

O amor pela verdade se aplica em toda parte, tanto no campo teórico quanto no 

campo prático; o critério importante ao acolhimento da verdade, nos âmbitos teórico e 

prático, é o de sua utilidade no mundo da vida. “É preciso pois voltar meus olhos sobre 

mim mesmo para conhecer o instrumento de que desejo me servir, e até que ponto posso 

me afiançar em seu uso”333. A verdade não é esvaziada de seus sentidos existenciais 

concretamente; razão pela qual a verdade é importante ao ser humano por toda a sua 

existência. Acrescentando-se a isso, o fato de que a palavra amor é ambígua334 contém 
 

332 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 349-350. 

333 “Il faut donc tourner d’abord mes regards sur moi pour connaître l’instrument dont je veux me servir, et 

jusqu’à quel point je puis me fier à son usage” (Emílio, IV, 1966, p. 350). 

334 Essa ambiguidade é melhor vista no Projeto da Córsega, em que aponta o amor-próprio sob dois vieses: 

o da volúpia e o da vaidade. “Pour éveiller donc 1’activité d’une nation, il faut lui presenter de grandes 

espérances, de grands désirs, de grands motifs positifs d’agir. Les grands mobiles qui font agir les hommes, 

bien examinés, se réduisent à deux, la volupté et la vanité; encore si vous ôtez de la première tout ce qui 

appartient à l’autre, vous trouverez en dernière analyse que tout se réduit à la presque seule vanité. Il est 

aisé de voir que tous les voluptueux de parade ne sont que vains; leur volupté prétendue n’est qu’ostentation 

et consiste plus à la montrer, ou à la décrire, qu’à la goûter. Le vrai plaisir est simple et paisible, il aime le 

silence et le recueillement; celui qui le goûte est tout à la chose, il ne s’amuse pas à dire: J’ai du plaisir. Or, 

la vanité est le fruit de l’opinion; elle en naît et s’en nourrit. D’où il suit que les arbitres de l’opinion d’un 

peuple le sont de ses actions. I1 recherche les choses à proportion du prix qu’il leur donne; lui montrer ce 

qu’il doit estimer, c’est lui dire ce qu’il doit faire. Ce nom de vanité n’est pas bien choisi, parce qu’elle 

n’est qu’une des deux branches de l’amour-propre. I1 faut m’expliquer. L’opinion qui met un grand prix 

aux objets frivoles produit la vanité; mais celle qui tombe sur des objets grands et beaux par eux-mêmes 

produit l’orgueil. On peut done rendre un peuple orgueilleux ou vain, selon le choix des objets sur lesquels 

on dirige ses jugements. 

L’orgueil est plus naturel que la vanité, puisqu’il consiste à s’estimer par des biens vraiment estimables; au 

lieu que la vanité, donnant un prix à ce qui n’en a point, est l’ouvrage de préjugés lents à naître. Il faut du 

temps pour fasciner les yeux d’une nation. Comme il n’y a rien de plus réellement beau que l’indépendance 

et la puissance, tout peuple qui se forme est d‘abord orgueilleux. Mais jamais peuple nouveau ne fut vain; 

car la vanité, par sa nature, est individuelle; elle ne peut être l’instrument d‘une aussi grande chose que de 

former un Corps de nation” (ROUSSEAU, 1915a, p. 344). 
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sentidos que são apreendidos imediatamente sem algum esforço, e sentidos que só podem 

ser apreendidos mediante esforços. Necessariamente o amor pela verdade deve ser 

compreendido a partir dessa riqueza de sentidos. 

É preciso concordar com a tese de que o amor a verdade se trata de uma construção 

racional, é o evento especificamente da civilização. Pois, de acordo com a reiteração feita 

no Livro V, do Emílio, Rousseau considera que demonstrou no Discurso sobre a 

desigualdade335 que o amor verdadeiro é algo distinto, que não é um sentimento tão 

natural quanto se pensa. Em seguida ele confirma que, 

há muita diferença entre o doce hábito que afeiçoa o homem à sua 

companheira, e esse ardor desenfreado que o embriaga com quiméricos 

atrativos de um objeto que não vê mais tal como é. Esta paixão, que não 

respira senão exclusões e preferências, só difere nisso da vaidade, 

conquanto que a vaidade, exigindo tudo e não concedendo nada, é 

sempre iníqua; ao passo que o amor, dando tanto quanto exige, é por si 

mesmo um sentimento repleto de equidade. Aliás quanto mais é 

exigente, mais é crédulo: a mesma ilusão que o causa o torna fácil de 

persuadir. Se o amor é inquieto, a estima é confiante; e jamais o amor 

sem estima existiu em um coração honesto, porque ninguém ama 

naquilo que gosta senão as qualidades que faz caso336. 

Quanto a isso, a maior dificuldade que se pode apontar é saber que o amor não 

vem desacompanhado da estima. O amor verdadeiro é exigente, depende de mútua 

relação. Dizer que o sentimento de amor é equitativo é aceitar a ideia de que esse 

sentimento é rico em proporção, sua natureza é ser justo. A intensificação da comparação 

entre os homens e as coisas aumenta a estima. As emulações, positivas337 ou negativas338, 

 
335 De fato, a piedade é princípio anterior ao sentimento de amor e à atividade reflexiva. Acompanhando a 

sua nota ao Segundo discurso, em que assevera: “Não se pode confundir o amor-próprio e o amor de si 

mesmo, duas paixões tão diferentes por sua natureza e por seus efeitos. O amor de si mesmo é um sentimento 

natural que leva todo animal a velar pela sua própria conservação, e que, dirigido no homem pela razão e 

modificado pela piedade, produz a humanidade e a virtude. O amor-próprio não é senão um sentimento 

relativo, factício, e nascido na sociedade, que leva cada indivíduo a fazer mais caso de si que de qualquer 

outro, que inspira aos homens todos os males que se fazem mutuamente, e que é a verdadeira fonte de 

honra” (ROUSSEAU, 1954, p. 118). 

336 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 565; 1992, p. 518. 

337 Há no Projeto para a Córsega um bom exemplo de emulação positiva apontado assim: “para excitar 

entre os homens uma verdadeira emulação ao trabalho, não precisa mostrar-lhes como modo de evitar a 

fome, mas como meio de obter o bem-estar” (ROUSSEAU, 1915b, p. 344). 

338 Há na Carta a Usteri um resumo que mostra a emulação negativa da seguinte maneira: “Não são senão 

os vícios dos homens que tornam esses estabelecimentos necessários, e não são senão as paixões humanas 

que lhes conservam. Retirai todos os vícios de vossos cristãos, eles não terão mais necessidade de 

magistrados nem de leis. Retirai todas as paixões humanas, o liame civil perde em instante toda sua força: 

quanto mais de emulação, mais de glória, mais de ardor para as preferências. O interesse particular é 
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atiçam a estima cada vez mais, produzindo alterações no amor. Por isso, a sua insistência 

contra a promoção de paixões perigosas, tal como se vê, no Livro IV, do Emílio, em que 

recomenda: “nada de sentimentos que nos forçam a comparar-nos aos outros, pois tais 

comparações nunca se fazem sem alguma impressão de ódio contra os que nos disputam 

a preferência, ainda que somente em nossa própria estima”339. Conclui-se que o amor 

verdadeiro sofre alterações devido ao modo de exaltação da estima. “Sinto que a disputa 

turva a alma, por substituir o amor da verdade pelo amor-próprio, como se fosse 

impossível de conservar sempre a própria boa-fé”340. Geralmente alterações da estima são 

provocadas por emulações das paixões perigosas e produzem efeitos contrários ao amor 

verdadeiro. 

Quinto, trata-se da passagem do amor ao amor de humanidade; nossa análise 

procura entender o alargamento do amor de si para a formação do amor de humanidade, 

considerando que amor de humanidade possui a base sólida e segura da lei natural. Pois, 

conforme Rousseau, “todo o direito da natureza não é senão uma quimera, se não estiver 

fundado sobre uma necessidade natural do coração humano”341. É o amor que fica aceso 

em cada um em favor da humanidade. É bastante significativo o modo incisivo de que: 

“não é verdade que os preceitos da lei natural sejam fundados sobre a razão somente, têm 

uma base mais sólida e mais segura. O amor dos homens derivado do amor de si é o  

princípio da justiça humana. A suma de toda moral é dada no Evangelho por via da lei”342. 

Este amor perpassa a noção de interesse como primeira expectativa da própria 

sensibilidade e antecipa o fundamento da razão; por isso o amor a humanidade é mais 

sólido e seguro princípio da justiça humana. 

Rousseau não deixa desapercebido o fato de que o amor sem equidade é gerador 

de ilusões. Notamos que o amor é constituinte da relação de alteridade, essa situação é 

ilustrada na dialética do amor que se constitui entre amor de si e amor de humanidade. 

Relação que aparece nos Esboços das confissões, em que se lê: 

resolvi fazer com que meus leitores dessem mais um passo no 

conhecimento dos homens, afastando-os, se possível, dessa regra única 

e incorreta de julgar sempre o coração do outro pelo seu próprio; 

enquanto, pelo contrário, muitas vezes para conhecer o seu próprio seria 

 

destruído; e, por falta de sustentação conveniente, o estado político tomba sem vitalidade” (Ibid., 1915b, p. 

167). 

339 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 293; 1992, p. 253. 

340 Refere-se ao fragmento do Apêndice I [MS. Neuchâtel, 7840], In: ROUSSEAU, 1915b, p. 528. 

341 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 305. 

342 Cf. Ibid., p. 306. 
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necessário começar por ler no coração do outro. Quero fazer com que, 

para aprender a apreciar nós mesmos, possamos pelo menos ter um 

ponto de comparação; que cada um possa conhecer a si e a um outro, e 

este outro serei eu343. 

Este convite à autorreflexão pode ser explicado assim, entre mim e o outro que se 

faz de mim mesmo e o outro que se faz dele consigo mesmo há sempre uma grande 

oportunidade para o amor de humanidade. Rousseau aponta uma complexa relação 

constitutiva de cada ser humano (o outro de mim se deduz da relação antitética do eu e 

não-eu atuando em mim mesmo); tem-se a abertura para a equidade nas relações e o 

respeito a igual dignidade do inteiramente outro que emerge de cada um com o outro. 

Porém, há entre espíritos comparativos a tensão constante entre aquele que julga de si e 

aquele que julga do outro, que não julga dele mesmo; cuja tensão faz com que a 

expectativa de equidade ceda espaço ao germe da ilusão do amor-próprio344, esse 

sentimento é absolutamente comparativo e perigoso. 

No Manuscrito de Genebra reaparece a tese constante do Primeiro discurso, a 

de que a sociedade geral do gênero humano só pode ser pensada das sociedades 

particulares. Notadamente, podemos dizer que o sentido da formulação crítica de 

Rousseau reporta ao fato de que o sentimento humanitário dos cosmopolitas, defensores 

da sociedade geral em lastro de uma humanidade, dificilmente ultrapassa os limites de 

um domínio específico. Tal como questiona: 

nós não começamos propriamente a tornarmos homens senão após 

termos sido cidadãos. Por onde se vê o que é preciso pensar desses 

pretensos Cosmopolitas, que justificam seu amor pela pátria como seu 

amor pelo gênero humano, se gabam de amar todo o mundo para ter 

direito de não amar ninguém345. 

Não se pode aprisionar o amor pela humanidade ao sentimento de pertencimento, 

que remete a determinada sociedade particular. Mas, a hipótese de sociedade geral só é 

possível por meio das sociedades particulares. Então, o nosso questionamento é o 
 

343 Cf. ROUSSEAU, 2009, p. 92-93. 

344 Esse alerta é feito por Rousseau da seguinte maneira: “Em vez de julgar os outros por si, seria necessário 

julgar a si pelos outros. Mas sem deter-se na aparência, seria preciso para isso ler no coração deles como se 

acreditasse ler no seu. Mas eis precisamente onde nos espera a dupla ilusão do amor-próprio: seja atribuindo 

aos que nos julgam os motivos que nos teriam feito agir no lugar deles; seja, nessa suposição mesma, 

enganando-nos sobre nossos próprios motivos. Para chegar, portanto, a se conhecer bem, a regra, ou a 

prova, é de bem conhecer um outro que a si; sem a qual, não teremos jamais certeza de não estarmos errados. 

Cada um acredita, entretanto se conhecer, e seu próprio indivíduo é frequentemente o que conhece menos.  

Se estivesse no lugar de alguém assim, diria, teria feito diferentemente. Se enganam repetidamente: se 

estivessem em seu lugar, fariam tudo com ele” (ROUSSEAU, 1915b, p. 532-533). 

345 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 39. 



116 

 

seguinte: como defender o gênero humano tendo como base concreta tão somente 

sociedades particulares? 

Realmente, a teoria do homem converge com o argumento da plausibilidade do 

amor pela humanidade e da sociedade do gênero humano. O argumento de que toda 

pessoa prefere um bem maior a um bem menor é tão plausível quanto o fato de que em 

toda sociedade há predileção pela proeminência do bem maior face ao bem menor. Este 

campo de reflexão põe, de certo modo, a necessidade do alargamento do princípio que 

constitui o direito estrito e positivo (será localizado especialmente na Convenção), o que 

garante a possibilidade de se abraçar com humanidade e igual rigor de “civilidade e 

benevolência” também aos que não são concidadãos; exatamente isso é o que explica o 

modo do “direito natural racional”, que, segundo o Manuscrito de Genebra, é “diferente 

do direito natural propriamente dito”346. O amor às leis de um país determinado não 

autoriza determinados comportamentos que atentam contra a dignidade da humanidade. 

Contra essa possível prática de universalização do mau, Rousseau defende a tese de que 

os laços sociais em uma determinada sociedade podem ser apertados, mas não às custas 

da humanidade: “não é permitido apertar o nó de uma sociedade particular às custas do 

resto do gênero humano”347. 

Em nossa avaliação, o maior obstáculo ao amor pela humanidade decorre da 

religião348, principalmente a modalidade de religião que produz essa dupla espécie de 

afastamento: afasta simultaneamente o homem do Estado e da terra349. Significa que a 

religião engendra o alheamento na sociedade particular e no mundo da vida e, por 

 
346 “Étendez cette maxime à la société générale dont l’État nous donne l’idée, protégés par cette société 

dont nous sommes membres, ou par celle où nous vivons, la répugnance naturelle à faire du mal n’étant plus 

balancée en nous par la crainte d’en recevoir, nous sommes portés à la fois par la nature, par l’habitude, par 

la raison à en user avec les autres hommes à peu près comme avec nos Concitoyens, et de cette disposition 

réduite en actes naissent les règles du droit naturel raisonné, différent du droit naturel proprement dit, qui 

n’est fondé que sur un sentiment vrai mais très vague et souvent étouffé par l’amour de nous-mêmes” 

(ROUSSEAU, 2012a, p. 125). Tradução minha: “Estendei essa máxima à sociedade geral que o Estado nos 

dá a ideia, protegidos pela sociedade que somos membros, ou por aquela em que vivemos, a repugnância 

natural para fazer mal não sendo mais contrapesada em nós por medo do que receberia, somos levados ao 

mesmo tempo pela natureza, pelo hábito, pela razão para proceder com os outros homens assim como 

fazemos com nossos Concidadãos, e dessa disposição reduzida em ato nascem as regras do direito natural 

raciocinado, diferente do direito natural propriamente dito, que não é fundado senão sobre um sentimento 

verdadeiro mas muito vago e muitas vezes sufocado pelo amor de nós mesmos”. 

347 “De la religion civil” no MG, III, I, segue a transcrição: “n’est pas permis de serrer le noeud d’une 

société particulière aux dépens du reste du genre humain” (ROUSSEAU, 1915a, p. 419). 

348 Há passagens do Manuscrito de Genebra (III, I) que se repetem no Contrato social (IV, VIII), que 

tratam especialmente sobre a Religião em geral e, mais especificamente, apontam críticas severas ao 

Cristianismo: “O Cristianismo prega a servidão e dependência. O espírito do Cristianismo é muito favorável 

à tirania para que ela não aproveite dele sempre. Os verdadeiros cristãos são feitos para ser escravos. Eles 

sabem e quase não se comovem; essa curta vida tem muito pouco apreço para eles” (ROUSSEAU, 1915a, 

p. 504; 2012b, p. 172-173). 

349 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VIII, §21, 2012b, p. 171. 
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conseguinte, compromete duplamente a humanidade: porque deixa os laços da sociedade 

particular sem efeito e desobriga o homem da relação de si com os outros e com as coisas 

no mundo da vida. 

Sexta, e última passagem, trata-se da passagem do amor ao amor à pátria; essa 

análise tenta captar a constituição do amor pela pátria e o processo de emulação do amor 

pelo alargamento e encurtamento dos laços sociais. O bom referencial de que temos uma 

sociedade bem estabelecida é a intensidade do amor à lei no coração de toda a cidadania 

como tradução da vivacidade de cada um em defesa da pátria e da liberdade. Trata-se de 

um sentimento de amor que precisa ser cultivado para brotar; esse sentimento é 

fundamental para a sociedade, por meio dele as virtudes sociais ganham ânimo e brilho. 

Rousseau acredita que o melhor meio para desenvolver o sentimento de bondade 

e produzir uma boa cidadania é o cultivo constante do amor à pátria. Segundo ele, não 

basta dizer para as pessoas que sejam boas e fornecer exemplo de bondade, as pessoas 

precisam ser ensinadas a serem boas. E quanto à necessidade da bondade no seio da 

cidadania ele reitera no verbete sobre Economia Política, da seguinte maneira: “O amor 

da pátria é o mais eficaz; pois, como eu já disse, todo homem é virtuoso quando sua 

vontade particular é conforme em tudo à vontade geral; e desejamos voluntariamente o 

que desejam as pessoas (les gens) que amamos”350. De fato, a demonstração de amor pela 

pátria é prova de virtude cívica, e, geralmente, é a virtude mais sublime e tão aguardada 

por toda sociedade, porque responde ao modelo da verdadeira cidadania. Mas, a maior 

ansiedade é quanto a medição dessa virtude cívica. Espera-se que esse amor seja sentido 

por cada um, de tal modo, que em cada um esteja enunciado sua intensidade como 

assimilação da vontade geral, vivaz e livremente. Cada membro da sociedade seja capaz 

de traduzir esse sentimento vivenciando aquilo que é vital e constitui a substancialidade 

que se generaliza em todo o tecido da ordem social. Ou seja, o verdadeiro sentimento de 

amor pela pátria é o que permeia cada geração e simultaneamente persevera a sociedade. 

Inicialmente, a maior dificuldade que se coloca quanto ao amor da pátria é a de 

que, digamos assim, aparentemente, esse amor suscita o paradoxo contra o sentimento de 

humanidade. O amor pela pátria é o amor que enraíza o homem em uma determinada 

sociedade e faz com que os laços sociais se estreitem, de maneira que as relações de 

proximidade se aprofundam, sendo objeto de admiração e estima, e, até mesmo, de 

cobiça. Em suma, esse amor é fundado sobre um modelo de homem historicamente 

determinado de maneira sociopolítica e culturalmente. Tal como se lê: 

Parece que o sentimento de humanidade se evapora e se enfraquece ao 

estender-se sobre toda a terra e que não conseguiríamos ser afetados 

pelas calamidades da Tartária ou do Japão como por aquelas de um povo 

 
350 Cf. ROUSSEAU 1915a, p. 250; 2015, p. 119. 



118 

 

europeu. De qualquer modo, deve-se limitar e comprimir o interesse e 

a comiseração para que ele possa atuar. Ora, como essa inclinação em 

nós só pode ser útil àqueles com quem devemos viver, é bom que a 

humanidade, concentrada entre os concidadãos, assuma neles uma nova 

força, pelo hábito de se ver e pelo interesse comum que os reúne. É 

certo que os maiores prodígios da virtude foram produzidos pelo amor 

da pátria: esse sentimento doce e vivo, que une a força do amor próprio 

a toda a beleza da virtude, lhe dá uma energia que, sem desfigurá-la, faz 

dela a mais heroica de todas as paixões. É ele que produz tantas ações 

imortais cujo brilho ofusca nossos fracos olhos, e tantos grandes 

homens cujas virtudes antigas passam como fábulas depois que o amor 

da pátria acabou em escárnio351. 

Efetivamente, o sentimento de humanidade que traduzimos pela tendência à 

comiseração pelo outro pode ser canalizado em favor das virtudes sociais, por meio do 

amor à pátria que reúne a força do amor-próprio dando-lhe beleza e utilidade (no terceiro 

passo tratamos a utilidade negativa do amor-próprio). Como é possível? Ao ser associado 

ao sentimento de amor pela pátria o amor-próprio ganha dignidade, podendo ser conferida 

nas raríssimas práticas virtuosas e heroicas da cidadania em defesa de uma causa comum, 

ou em algum gesto ou ação isolada por humanidade. 

Geralmente, o sentimento de amor à pátria é o que mais sofre recortes pela questão 

nacional, e cada nação tenta persistir naquilo que avalia como mais “específico”352. E 

mesmo sabendo que essas diferenças nacionais diminuíram pelo progresso do comércio353 

entre povos, ainda se observa frequentemente a abordagem particularizada das condições 

do homem mais localizadamente. Disso resulta, por conseguinte, a dificuldade aparente: 

o deslocamento da preocupação com a humanidade para a preocupação com a 

proximidade. Quanto a isso, adianta-se que a necessidade da soberania de cada nação354 

 

351 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 215; 2015, p. 119. 

352 Falando sobre a necessidade do estudo dos homens no Livro V do Emílio, ele aponta a seguinte ressalva: 

“Mas para estudar os homens será preciso percorrer a terra inteira?” Pois, parece certo pensar “que cada 

nação tem seu caráter próprio e específico, que se conhece por indução, não da observação de um só de 

seus membros, mas de vários” (ROUSSEAU, 1966, p. 591; 1992, p. 544). Em razão de novas relações e 

concursos entre povos: “É preciso confessar também que os caracteres originais dos povos, diluindo-se dia 

a dia, se tornam pela mesma razão mais difíceis à compreensão. Na medida em que as raças se misturam, 

e que os povos se confundem, vemos pouco a pouco desaparecem as diferenças nacionais que 

impressionavam ao primeiro golpe de vista” (Ibid., p. 593 / p.546). 

353 Nota-se, no Segundo discurso, destaque positivo para as mudanças advindas do comércio entre os 

povos: “Hoje, que o comércio, as viagens e as conquistas, reúnem mais os diversos povos, e que suas 

maneiras de viver se aproximam sem cessar pela frequente comunicação, percebemos que certas diferenças 

nacionais diminuíram” (ROUSSEAU, 1954, p. 106-107). 

354 Tal como expressa na Dedicatória de seu Segundo discurso, “Teria desejado portanto que ninguém no 
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e das liberdades nacionais355 não constituem obstáculos às pessoas. Mas, é preciso sopesá-

las, a fim de que a força de grupos ávidos por riquezas e fama não se aproveite dos 

discursos do virtuosismo cívico dogmaticamente e avancem causando mais aviltamento 

ao gênero humano. É no exercício prático e sustentável, portanto, assistidamente, que se 

engendra o liame das virtudes sociais e se experimenta concretamente a autenticidade do 

cuidado moral na formação de caráter da juventude com vistas a garantir as gerações 

subsequentes. 

A crítica que sai do Livro IV do Emílio mostra um quadro que se repete nas 

sociedades desordenadas. Choca menos à razão do que a natureza humana, o fato de que 

tão logo a juventude se aproxima da idade da “grande atividade” é lançada no “mundo e 

nos afazeres” sem nenhuma experiência que lhe possa garantir dignamente. Acreditam 

que seja suficiente “formar para a sociedade” e ensinar “a viver consigo mesmo”; 

esquecendo de que para viver no mundo é preciso “saber lidar com os homens”, é preciso 

ter capacidade para fazer a distinção dos “instrumentos que influenciam” os homens 

quanto à prática do bem e à do mal; e que também “é preciso calcular ação e reação de 

interesse particular na sociedade civil, e prever tão justamente os eventos, que sejamos 

raramente enganados em nossas empreitadas”. É preciso ter em mente o fato de que a 

juventude também pode fazer mal contra si mesma, ou por ignorância ou por não ter 

aprendido ainda a lidar com as suas paixões naturalmente. Neste sentido, a melhor 

estratégia é a do desenvolvimento de trabalho com as virtudes sociais para a formação do 

caráter da juventude. Pois, segundo Rousseau, “o exercício das virtudes sociais leva ao 

fundo do coração o amor de humanidade: é fazendo o bem que se torna bom; não conheço 

 

Estado pudesse se colocar acima da lei, e que ninguém de fora dele pudesse impor-se que o Estado fosse 

obrigado reconhece-lo; pois qualquer que possa ser a constituição de um governo, se houver um único 

homem que não seja submetido à lei, todos os outros estarão necessariamente à mercê deste; e se houver 

um chefe nacional e um outro chefe estrangeiro, qualquer divisão da autoridade que possam fazer, é 

impossível que um e outro sejam bem obedecidos, e que o Estado seja bem governado” (ROUSSEAU, 

1954, p. 26). 

355 Depois de asseverar “que o acordo ou conflito de forças diversas é a indicação mais segura de um Estado 

bem ou mal constituído” (ROUSSEAU, 1954, p. 88), seu esforço é para mostrar que se vemos alguns 

“poderosos e ricos no cume das grandezas e da fortuna, enquanto que a multidão rasteja na obscuridade e 

na miséria é que os primeiros só estimam as coisas de que desfrutam na medida em que os outros são 

privados, e que, sem mudarem de estado, deixariam de ser felizes se o povo deixasse de ser miserável”. Em 

seguida, ele reitera que são “detalhes” que revelam “as vantagens e as inconveniências de todo governo” e 

ainda “todas as faces diferentes sob as quais a desigualdade se mostrou até hoje, e poderá se mostrar nos 

séculos futuros, conforme a natureza desses governos e as revoluções que o tempo trará necessariamente. 

Veríamos a multidão oprimida internamente (au dedans) por uma consequência das precauções que ela 

mesma havia tomado contra o que a ameaçava externamente (au dehors); veríamos a opressão crescer 

continuamente sem que os oprimidos pudessem jamais saber qual termo ela teria, nem qual meio legítimo 

lhes restaria para detê-la (l’arrêter); veríamos os direitos dos cidadãos e as liberdades nacionais se 

extinguirem pouco a pouco, e as reclamações dos fracos tratadas como murmúrios sediciosos; veríamos a 

política se restringir a uma porção mercenária do povo a honra de defender a causa comum” (Ibid., 1954, 

p. 89). 
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nenhuma prática mais segura”356. 

O homem precisa aprender a cultivar a bondade na sociedade, aprender a ser bom 

com o outro, respeitar a lei e cumprir com seu dever. A ênfase de que o melhor meio para 

atingir esse sentimento é pela emulação do amor à pátria, porquanto é a pátria, de fato, a 

morada comum, a provedora de cada um e acessível à própria humanidade. Só há 

verdadeiro aprendizado das virtudes sociais, se o homem for capaz de compreender que 

a sua existência é simultaneamente na pátria e humanidade357, portanto, são moradas 

comuns e inseparáveis. Dizer que os maiores feitos da virtude são produções do amor da 

pátria é concordar que o trabalho desse amor é benfeitor para o gênero humano. 

Na verdade Rousseau aceita a tese de que se queremos povos virtuosos, devemos 

começar por lhes fazer amar a pátria358; mas contanto que a pátria sendo “a mãe comum 

de todos os cidadãos”359, todos possam participar sem predileção na cidadania e que 

ninguém fique sem acesso ao repasto comum. De acordo com a Economia política, a 

pátria comum elimina a extrema desigualdade, sabe ser terra provedora; é justa e gentil 

com cada um. São precauções constantes da administração pública o cuidado com a 

revitalização dos costumes, a preservação das boas leis, o cultivo do amor à pátria e o 

vigor da vontade geral. No entanto, a condição de continuidade da pátria é o exercício da 

liberdade associado à virtude da cidadania360. O país só pode ser feliz quando o seu povo 

vive na simplicidade, nutre amor pela pátria e as leis gozam de respeitabilidade361. 

Não é paradoxal, portanto, falar da propensão do homem para o envolvimento 

com os problemas que o afligem mais localizadamente, até porque suas primeiras 

 
356 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 325; 1992, p. 284-285. 

357 Assim como não há virtude no sacrifício da humanidade em nome da pátria, também não há virtude no 

sacrifício da pátria em prol do interesse dos ricos e gananciosos. A continuidade do comércio entre 

sociedades depende da preservação da legitimidade da diversidade entre povos. O viés do comércio despido 

de legitimidade é execrável, o valor humano é substituído por moedas, é o império do financismo com o 

sacrifício da humanidade (Sur le luxe, le comerce et les arts. MS. Neuchâtel, 7854). “A humanidade é 

então sacrificada pelo Corpo político ao interesse nacional, assim como é sacrificada todos os dias por 

particulares ao espírito de propriedade. Todavia não se concebe sem pena como a pobreza de um país pode 

contribuir ao bem-estar dos habitantes de um outro” (ROUSSEAU, 1915a, p. 347). Que se pode pensar de 

qualquer sociedade que ainda acredita piedosamente que a sua fonte de prosperidade é a acumulação de 

riquezas e que a sua continuidade depende da exploração dos povos vizinhos e distantes? 

358 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 251-252; 2015, p. 120. 

359 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 254; 2015, p. 122. 

360 Cf. Ibid., p. 255 / p. 123. 

361 “Em todo lugar em que o povo ama seu país, respeita as leis e vive simplesmente, falta pouca coisa a 

fazer para torná-lo feliz; e na administração pública, na qual a fortuna toma menos parte na sorte dos 

particulares, a sabedoria está tão próxima da felicidade que esses dois objetos se confundem” (Ibid., p. 258 

/ p. 125-126). 
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necessidades são as que se sobressaem desse plano da sociedade. Também suas primeiras 

relações são as que decorrem da sociedade a que está inserido, retira sua nutrição, se 

desenvolve e, por vezes, se reproduz. Pela qual as suas primeiras estimas, seus dilemas 

existenciais são suscitados. Exatamente nesse plano que avaliamos quão o amor à pátria 

é alvissareiro. 

2.4 A produção da identidade civil do indivíduo 

A produção da identidade do indivíduo em relação à sociedade se dá pelo 

sentimento de Pátria e começa bem mais cedo com a prática de hábitos comuns. Conforme 

Rousseau, é preciso formar para o dever ainda cedo, de maneira a evitar que o hábito se 

junte ao amor-próprio na constituição do caráter humano. A tarefa de formar cidadania362 

não é tão fácil e rápida como parece. De fato, começa com a instrução das crianças, mas 

é preciso considerar que o ser humano também age a partir das suas imperfeições; de 

maneira que um homem sem paixões na sociedade, certamente “seria o pior cidadão”. 

Pretender disciplinar o egoísmo não é excluir as paixões humanas, o objetivo de formação 

da índole dos indivíduos363 é a redução do egoísmo para que os próprios indivíduos 

possam se identificar na sociedade “com o Corpo do Estado”; de maneira a perceber, 

como é mostrado na Economia política: 

sua própria existência apenas como uma parte daquele, poderão enfim 

chegar a identificar-se de algum modo com esse grande todo, a se sentir 

membro da pátria, a amá-la com esse sentimento precioso que todo 

homem isolado só tem por si mesmo, a elevar perpetuamente sua alma 

em direção a esse grande objeto, e a transformar assim em uma virtude 

 
362 Acompanhar o artigo “Indivíduo e comunidade” de Victor Goldschmidt, tal como ele disse, “se propõe 

mostrar dois pontos, estreitamente ligados: o primeiro concerne a oposição, no Estado moderno, entre o 

homem e o cidadão; o segundo se refere ao isolamento de certos indivíduos no seio da comunidade” 

(GOLDSCHMIDT, Victor. [1984a]. Individu et communauté chez Rousseau. Pensée de Rousseau, 

Éditions du Seuil, octobre 1984, p. 147). Segundo ele, “a dualidade entre o homem e o cidadão se formula, 

e às vezes se resolve, em termos políticos. Entretanto, tem um nível onde o indivíduo tende para 

independência que, constantemente, exige que a ordem social o reprove como ordem muito firme. É neste 

nível que se situa o último e insuperável conflito entre o indivíduo e a sociedade – conflito que Rousseau 

tem vencido nele mesmo e que tem falado, mas que ele jamais elaborou nem tomou como objeto de uma 

pesquisa propriamente” (ibid., p. 154). Sobre esse conflito insuperável que leva em conta principalmente 

obras autobiográficas, tais como, as Confissões, os Diálogos e, sobretudo, os Devaneios, a leitura de Bento 

Prado, aponta Rousseau no centro desse conflito como “retor”: “como aquele que, “conhecendo o homem”, 

se dirige aos homens, que fala a uma humanidade particular deste vazio que separa as humanidades 

particulares” (PRADO JÚNIOR, Bento. A retórica de Rousseau. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 103). 

Enst Cassirer analisa dificuldades do quadro existencial da obra e autor, em A questão Jean-Jacques 

Rousseau. Sua abordagem desloca Rousseau da singularidade para preocupações de alcance universal 

(CASSIRER, 1999). 

363 Bernardi (2010a), sugere que a política das paixões sociais do Contrato social provoca o 

desenvolvimento das luzes públicas. 
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sublime essa disposição perigosa da qual nascem todos os vícios364 

Para Rousseau, o Governo atento e bem-intencionado vela sem cessar para manter 

ou lembrar no povo o amor da pátria e os bons costumes, como prevenção dos males 

advindos. Basta lembrar a virtude dos romanos365 que era muito rigorosa na vida privada, 

pois os próprios pais agiam com severidade na condução de seus filhos como precaução 

às penas advindas de possíveis tiranias na vida pública. 

Dentre tantas abordagens sobre a emulação do amor à pátria acreditamos que a 

mais enfática de todas é a que defende a indissolubilidade entre o amor da pátria e o amor 

da liberdade, exatamente como a que aparece nas Considerações sobre o Governo da 

Polônia, em que assevera: 

Trabalhai sem relaxar, sem cessar, para elevar o patriotismo ao mais alto 

grau em todos os corações poloneses. Já indiquei alguns dos meios 

próprios para esse efeito. Resta-me desenvolver aqui aquele que creio 

ser o mais forte, o mais poderoso, e mesmo infalível em seu sucesso, se 

for bem executado: é de fazer de modo que todos os cidadãos se sintam 

incessantemente sob os olhos do público, que ninguém avance e se 

eleve senão pelo favor público, que nenhum posto, nenhum emprego 

seja preenchido senão pelo voto da nação, e que afinal, desde o último 

nobre, desde mesmo o último camponês (manant), até o rei, se é 

possível, todos dependam de tal modo da estima pública que não se 

possa nada fazer, nada adquirir, elevar-se a nada, sem ela. Da 

efervescência excitada por essa comum emulação nascerá essa 

embriaguez patriótica única que sabe elevar os homens acima de si 

mesmos, e sem a qual a liberdade não é senão um vão nome e a 

legislação senão uma quimera366. 

Esta abordagem projeta a pintura, de fato, do material que jamais deve faltar para 

a garantia da sociedade, a preservação da cultura do sentimento de amor pela pátria e pela 

liberdade. Em suma, é preciso ter em mente que a maior dignidade da sociedade é do 

Povo, porque a sua vontade e a cultura do respeito às Leis comuns constituem a ordem 

da dignidade legisladora maior. Rousseau enxerga no sentimento de amor a garantia 
 

364 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 255-256; 2015, p. 123. 

365 “A virtude dos Romanos, engendrada pelo horror da tirania e dos crimes dos tiranos, e pelo amor inato 

da pátria, fez de todas as suas casas tantas outras escolas de cidadãos (d’écoles de citoyens); e o poder sem 

limites dos pais sobre seus filhos pôs tanta severidade na guarda (dans la police) particular que o pai, mais 

temido que os magistrados, era, em seu tribunal doméstico, o censor dos costumes e o vingador das leis” 

(ROUSSEAU, 1915a, p. 258; 2015, p. 125). 

366 Cf. ROUSSEAU, 1915b, p. 491-492; 1982, p. 89 / 189. 
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contra qualquer possibilidade de subjugação. Para ele, é impossível subjugar uma 

sociedade que cultiva ininterruptamente e inseparavelmente o sentimento de amor pela 

pátria e pela liberdade animados pelas virtudes, porque esse amor brota nos corações, 

sacode o jugo e produz sempre homens livres. É tanto que o primeiro indício de que 

ocorreu a degeneração dos povos367 e o perecimento do Estado se aproxima é quando 

ocorre a suplantação do amor à pátria pelo amor do prazer. 

2.5 A identidade humana 

Por meio de um percurso ordenado em seis passos analisamos as passagens da 

formação do sentimento de afeto até a emulação do amor pela pátria. Percebemos 

determinadas nuances da formação da identidade368 humana, que aparecem entrecruzadas 

pelas noções de amor, privação e esforço e possibilitam a compreensão do processo de 

enraizamento e desenraizamento do homem. O destaque principal é para o amor de si 

mesmo, que é sempre bom e sempre conforme a ordem. Sua importância é justificada 

pela sua natureza conservativa e o enraizamento humano se faz por meio desse 

sentimento. Pois, se o primeiro de seus cuidados é a conservação, é preciso que nos 

amemos para nos conservarmos, é preciso que nos amemos mais que toda coisa, e por 

consequência imediata, amar o que nos conserva. Ficou evidente que o sentimento de 

amor é distinto do instinto cego. O sentimento de amor é intencional, por sua disposição 

interior, pela sua vontade e por agir livremente369; o instinto cego é puramente maquinal, 

segue impulso dado e é uma forma de apego que não passa de hábito. 

Ressaltamos o fato de que como não há relação natural entre os homens no estado 

de natureza, também não se pode sustentar nem sentimento de dominação nem 

fundamento do direito de dominação com base nesse estado natural; descartamos, então, 

quaisquer possibilidades de superioridade de um homem sobre outro no estado de 

natureza; somos levados a concluir que os vínculos de servidão e dominação só aparecem 

em sociedade. É importante asseverar que no estado de natureza originário não há 

 
367 No fragmento “Sobre o luxo, o comércio e as artes” ele disse: “Os povos começaram a degenerar assim 

que a vaidade e o amor do prazer foram sucedidos ao da pátria e da virtude (que la vanité et l’amour du 

plaisir eurent succédé à celui de la patrie et de la vertu), então o vício e a moleza penetraram em todas as 

partes; e não fez mais questão senão do luxo e do dinheiro para se satisfazer. Os particulares se 

enriqueceram, o comércio e as artes floresceram, e o Estado não tardará a perecer” (ROUSSEAU, 1915a, 

p. 343). 

368 A análise rousseaniana se distancia da noção de identidade, tal como é sumarizada nos Capítulos 7 e 8 

do Livro I, dos Tópicos, em que se ordenam três divisões: “ou em sentido numérico, ou específico, ou 

genérico” (ARISTÓTELES, 1978, p. 10-11). 

369 “Não nos apaixonamos pelos seres insensíveis que seguem unicamente o impulso que lhes damos; mas 

aqueles quem esperamos um bem ou um mal pela sua disposição interior, por sua vontade, aqueles que 

vemos agir livremente a favor ou contra, inspiram em nós os sentimentos semelhantes aos que nos mostram. 

O que nos serve, o procuramos; mas o que nos quer servir, o amamos. O que nos prejudica, o evitamos; 

mas o que nos quer prejudicar, o odiamos” (ROUSSEAU, 1966, p. 276;.1992, p. 236). 
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necessidade para uso da capacidade de astúcia e estima. Apenas em sociedade é que 

homem aprende a usar de astúcia e estima. Não obstante, a vida na simplicidade e na 

coragem supera sensivelmente a vida na astúcia e no valor370. E é nesse sentido que se 

afirma que os povos rústicos e corajosos são mais resistentes a fatores externos e se 

conservam melhor que os povos maliciosos e amantes da estima. 

De acordo com o Segundo discurso, os povos selvagens são os que menos 

necessitam da agudeza de espírito e do poder da astúcia371. Até porque a encenação da 

astúcia depende do jogo das faculdades que só é possível em sociedade e da atividade 

fecunda do sentimento de amor interessado372; que, além de tudo, ousa se dar bem de 

qualquer maneira às custas de outrem e, muitas vezes, impunemente. Tal como ressoa sua 

nota: “e é nisso que os poderosos empregam todas as suas forças, e os fracos todas as suas 

astúcias”373. 

A crítica de Rousseau aponta que os povos civilizados são os que mais necessitam 

 
370 No Capítulo VI, Livro III, do Contrato social, comentando sobre a inconstância do governo real face ao 

seu antecessor, comparando-o com outros governos em que o príncipe é sempre o mesmo, deixa patente o 

contraste favorável à sabedoria contra a astúcia: “que em geral, se há mais astúcia numa Corte, há mais 

sabedoria num Senado, e que as Repúblicas visam a seus fins por vias mais constantes e mais frequentadas” 

(ROUSSEAU, 2012b, p. 110). De acordo com Rousseau, o cultivo da vida na astúcia e no valor tem menos 

êxito comparado ao cultivo da vida na simplicidade e na coragem, tal como é demonstrado no Projeto de 

Constituição para Córsega, em que se destaca a vida dos Corsos quanto a sua simplicidade e sua coragem, 

modelo que torna esse povo invencível contra a astúcia e o valor das nações poderosas e belicistas da Europa 

(ROUSSEAU, 1915b, 321). 

371 “Que serve o espírito para gentes que não falam, e a astúcia às que não têm afazeres?” (ROUSSEAU, 

1954, p. 64). 

372 “Eis pois todas nossas faculdades desenvolvidas, a memória e a imaginação em jogo, o amor-próprio 

interessado, a razão tornada ativa, o espírito levado até o termo da perfeição de que é suscetível. Eis todas 

as qualidades naturais postas em ação, a posição e a sorte de cada homem estabelecidas, não somente sobre 

a quantidade de bens e o poder de servir ou molestar, mas sobre o espírito, a beleza, a força ou a habilidade, 

sobre o mérito ou os talentos; e essas qualidades sendo as únicas que podiam atrair a consideração, precisava 

logo tê-las ou afastá-las. Precisou, para seu proveito, se mostrar outro do que se era de fato. Ser e parecer 

tornaram-se duas coisas totalmente diferentes; e dessa distinção surgiram o fausto imponente, a astúcia 

enganadora, e todos os vícios que formam o cortejo. Por outro lado, de livre e independente que tinha sido 

o homem, ei-lo, por uma multidão de novas necessidades, subjugado por assim dizer a toda a natureza, e 

sobretudo a seus semelhantes, dos quais se torna o escravo em um sentido, ainda que se torne senhor deles: 

rico, necessita de seus serviços; pobre, necessita de seus cuidados, e a mediocridade não o coloca em estado 

de passar sem eles. Precisa, pois, que busque incessantemente a interessá-los a sua sorte, e a fazê-los 

encontrar, de fato ou em aparência, seu proveito em trabalhar para o dele. O que o torna velhaco e artificioso 

com uns, imperioso e duro com outros, e o coloca a necessidade de enganar todos aqueles de que necessita 

quando não pode se fazer temer, e que não encontra seu interesse em servi-los utilmente. Enfim, a ambição 

devoradora, o ardor de aumentar sua fortuna relativa, menos por uma verdadeira necessidade que para se 

colocar acima dos outros, inspira a todos os homens uma sombria tendência a se prejudicarem mutuamente, 

uma inveja secreta de tão mais perigosa, que, para dar seu golpe com mais segurança, usa frequentemente 

a máscara da benevolência; numa palavra, concorrência e rivalidade de uma parte, e de outra oposição de 

interesses, e sempre o desejo oculto de tirar seu proveito às custas de outrem. Todos esses males constituem 

o primeiro efeito da propriedade e o cortejo inseparável da desigualdade nascente” (ROUSSEAU, 1954, p. 

75-76). 

373 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 101. 
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de agudeza de espírito ou astúcia, principalmente quando se afastam de seus deveres e 

descuidam da coisa comum. Bastando ver o recurso ao poder da astúcia na esfera pública, 

como demonstra na Economia política, que se faz tão logo a voz do dever é superada 

pelo grito do terror ou pelo engano de um interesse aparente, como é o caso em que se 

recorre “as pequenas astúcias” denominadas de “máximas de Estado e mistérios de 

gabinetes”. Mas essa “arte tenebrosa”374 é dispensada nas sociedades quando os cidadãos 

amam seu dever e os depositários da autoridade pública alimentam esse amor com seu 

próprio exemplo e cuidados. 

O ponto crítico é a luta contra o homem obcecado que habita em nós mesmos por 

alguma razão, em função de nossa conduta em base de ignorância. Mesmo sendo difícil 

acreditar que jamais o homem tenha feito o mal pelo único prazer de mal fazer, ainda 

assim deve-se perseverar em praticar o bem. Tal como sugere Rousseau, de que, 

Há em toda a nossa conduta mais cegueira que malícia, e que um único 

homem de bem honra mais a humanidade que todos os maus nascidos 

da degradação. Não me sinto aviltado pelos crimes de Calígula, de 

Nero, nem de Heliogábalo; mas minha alma se enobrece e se eleva ao 

recitar as virtudes de Antonino375. 

Este elogio remete à conduta virtuosa de Marco Aurélio Antonino, que consiste 

na vivência da virtude que emana do rígido sistema dos estoicos e corresponde aos 

 
374 Cf. ROUSSEAU, 2015, p. 118. 

375 No fragmento História dos costumes [MS. Neuchâtel, 7868]: “as vertus d’Antonin” (ROUSSEAU, 

1915a, p. 335). Fala do período Antonino especialmente, por essa menção, de Marco Aurélio Antonino, ou 

“Marc-Antonin” (idem, p. 341). Neste ponto, cremos que Rousseau também tem em mente a crítica dos 

Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, que destaca: “E aquele que se tornou príncipe nalguma 

república deve considerar que, depois de Roma tornar-se Império, mais merecem louvores os imperadores 

que viveram de acordo com as leis e como príncipes bons, do que aqueles que viveram de modo oposto: e 

verá que Tito Nerva, Trajano, Adriano, Antonino e Marco Aurélio não precisavam ser defendidos por 

soldados pretorianos nem pela multidão das legiões, porque os seus costumes, a benevolência do povo e 

amor do Senado os defendiam. Verá também que a Calígula, a Nero, a Vitélio e a tantos outros imperadores 

celerados não bastaram exércitos orientais e ocidentais para salvá-los dos inimigos que haviam granjeado 

com os maus costumes e a vida cruel que levavam. E se a história deles fosse bem examinada, serviria de 

grande ensinamento a qualquer príncipe, mostrando-lhe o caminho da glória ou da condenação, da 

segurança ou do medo. Porque, de vinte e seis imperadores que houve de César a Maximino, dezesseis 

foram mortos [César, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Oto, Vitelo, Domiciano, Cômodo, Pertinax, Juliano, 

Caracala, Macrino, Heliogábalo, Alexandre Severo, Maximino], dez morreram de morte natural [Augusto, 

Tibério, Vespasiano, Tito, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, Sétimo Severo], e, dos 

que foram assassinados, alguns havia que eram bons, como Galba e Pertinax, que foram mortos pela 

corrupção que seu antecessor deixara nos soldados. E, se entre os que morreram de morte natural, algum 

houve que era celerado, como Severo, isso adveio de sua enorme fortuna e virtù, coisas que em poucos 

homens andam juntas. Verá também, pela leitura dessa história, como se ordenar um reino bom: porque 

todos os imperadores que sucederam ao império por herança, exceto Tito, foram maus; os que o herdaram 

por adoção foram todos bons, assim como os cinco que vão de Nerva a Marco Aurélio; e, assim que caiu 

nas mãos dos herdeiros, o império arruinou-se” (MAQUIAVEL, 2007, p. 45-47). 
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verdadeiros preceitos de Zenão. Conforme Gibbon376, Marco Aurélio Antonino tinha 

virtude mais severa e mais afanosa, e aprendeu desde cedo “a sujeitar o corpo ao espírito, 

as paixões à razão; a considerar a virtude como o único bem, o vício como o único mal, 

todas as coisas exteriores como coisas sem importância”. Antonino soube ser “mais 

severo consigo mesmo, indulgente com as imperfeições alheias, justo e caritativo com 

todos”. Além do mais, ele não viu a guerra como opção, mas “como a desgraça ou 

calamidade do gênero humano”377. Talvez por causa disso tenha sido tão reverenciado 

pela posteridade agradecida. De tudo, é possível observar que o bom governante é aquele 

que opera com os próprios conflitos de seu povo e usa, sabiamente, da astúcia para 

mostrar algo além daquilo que o seu próprio povo ainda não consegue vislumbrar. 

Vale lembrar nesse sentido o que ocorreu quando Licurgo estabeleceu a 

Legislação sobre os Lacedemônios. Houve murmúrios e insultos da parte do Povo, 

Licurgo teve que “usar de astúcia e projetar seus olhares além de sua pátria, para obrigar 

seus concidadãos a conservar uma instituição que lhes tornasse o povo o mais ilustre e o 

mais respeitado que pudesse existir sobre a terra”. Provavelmente por isso é que Rousseau 

indaga: “os Romanos não se queixaram sem cessar de um Governo com o qual se 

tornaram os senhores do mundo? E mesmo atualmente, a nação a mais bem governada 

não é precisamente a que mais murmura?”378 Todavia, de acordo com sua crítica, o Estado 

bem estabelecido só poderá florescer pela elevação dos indivíduos além de seus interesses 

particulares. Se o caminho da felicidade do povo não passa pela força nem pelo castigo, 

então o melhor Governo é aquele que coloca os cidadãos em condições de serem felizes: 

serem razoáveis entre si. De tal maneira que a boa administração pública precisa de regras 

mais gerais e o povo não dependa do concurso de nenhum outro povo para ser feliz. 

Por outra linha crítica, a análise feita em suas Cartas escritas da montanha, sobre 

o efeito necessário do direito de representação permite enxergar que o uso político da 

astúcia no campo do direito público não passa de um grosso desvio republicano. Trata-se 

de um tipo de astúcia que além de fazer o povo servil, o engana e o infantiliza. De acordo 

com ele, 

Frequentemente a injustiça e a fraude encontram protetores; jamais 

contam com o público para isso: é nisso que a voz do povo é a voz de 

Deus. Mas, infelizmente essa voz sagrada é sempre fraca nos afazeres 

contra o grito do poder (de la puissance); e a queixa da inocência 

oprimida se exala em murmúrios desprezados pela tirania. Tudo o que 

 
376 Cf. GIBBON, Edward. Declínio e queda do Império Romano. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: 

Companhia das Letras; Círculo do Livro, 1989. 

377 Cf. GIBBON, 1989, p. 86-87. 

378 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 328. 
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se faz por briga e sedução se faz por preferência em proveito dos que 

governam; isso não poderia ser doutro modo. A astúcia, o preconceito, 

o interesse, o medo, a esperança, a vaidade, os coloridos especiosos, um 

ar de ordem e de subordinação, tudo feito pelos homens hábeis, 

constituídos em autoridade e versados nas artes de abusar do povo. 

Quando se trata de opor a habilidade à habilidade, ou o crédito ao 

crédito, que vantagem imensa não tem numa pequena cidade as 

primeiras famílias, sempre unidas para dominar, seus amigos, seus 

clientes, suas criaturas, tudo isso junto com todo o poder dos Conselhos, 

para esmagar os particulares que ousassem enfrentá-los, usando todos 

os sofismas como armas?379 

É possível acompanhar, de fato, a produção e a evolução do poder da astúcia em 

toda parte, se estendendo dos afazeres públicos, passando pelos negócios particulares e 

adentrando na esfera da intimidade. Em nossa avaliação, as piores astúcias são os recursos 

que infantilizam as pessoas, porque arrancam delas a capacidade de análise, de crítica e 

de participação. Ganha-se com o empobrecimento do espírito alheio. Portanto, não se 

trata de ganhos verdadeiramente legítimos. 

A explicação da teoria do homem por meio daquela primeira distinção levantada 

pelo argumento antropológico, entre o homem essencial e o real fica mais evidente. É 

impossível comprovar a hipótese de dominação legítima sobre o homem essencial. Pois, 

é impossível o banimento daquilo que é imanente ao homem, qualquer subtração dessa 

essência é um duplo roubo: atentar-se-á contra o homem e contra a natureza providente. 

A dominação instaurada sobre esse homem, exitosa ou não, seria resultado tão somente 

da astúcia humana e não se justificaria além do fato social iníquo por essência. É o que 

Rousseau sugere no Segundo discurso, em que disse: 

Ouço sempre repetir que os mais fortes oprimirão os fracos. Mas que 

me expliquem o que se quer dizer com a palavra opressão. Uns 

dominarão com violência, os outros gemerão subjugados a todos seus 

caprichos. Eis precisamente o que observo entre nós; mas não vejo 

como isso poderia se dizer dos homens selvagens, a quem seria mesmo 

bem difícil fazer entender o que é servidão e dominação380. 

Ao afastar a possibilidade de relação de dominação natural entre homens, 

Rousseau mostra a dimensão exata em que se encontra a condição do homem real. Esse 

afastamento é a frustração da possibilidade de dominação legítima de um homem sobre 

 
379 Cf. ROUSSEAU, 1915b, p. 256; 2006a, p. 400. 

380 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 64. 
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outro no âmbito do direito natural. Mas essa frustação não impede que se enxergue na 

sociedade a dominação entre homens, factualmente. E mesmo que a dominação de um 

homem sobre o outro tenha ares de legitimidade, será sempre injusta na sociedade. É cada 

vez mais perceptível o distanciamento entre a condição de sociabilidade e a condição 

originária, daquele homem inteiramente abandonado a si mesmo. 

Em nossa avaliação, o argumento antropológico não só mostra suficientemente a 

ocorrência do impulso interior decorrente de obra da natureza, como também permite 

compreender que o alargamento desse primeiro impulso para a formação de um segundo 

impulso se dá em decorrência de arte humana. Ou seja, esse segundo impulso já não é 

obra da natureza, mas produto da condição humana. Simultaneamente, se pensa também 

que o argumento antropológico é suficiente porque estabelece o corte preciso entre aquilo 

que é obra da natureza e aquilo que é produção humana. Desponta fortemente enunciada 

a primeira alteração da condição humana que resulta dela mesma, que é a invenção 

silenciosa do amor-próprio. Enquanto a força daquele sentimento que é produzido pelo 

impulso natural decorrente de obra da natureza tende à conservação381 da espécie, por sua 

vez o sentimento decorrente de impulso derivado de arte humana tende à destruição do 

homem. É preciso entender melhor o que disse no Livro IV do Emílio, em que destaca: 

A fonte de nossas paixões, a origem e o princípio de todas as outras, a 

única que nasce com o homem e não o abandona jamais enquanto ele 

vive, é o amor de si: paixão primitiva, inata, anterior a todas as outras, 

e que de todas as outras não são, em um sentido, senão modificações. 

Nesse sentido, todas, se quisermos, são naturais. Mas muitas dessas 

modificações têm causas externas sem as quais elas não teriam jamais 

espaço; e essas mesmas modificações, longe de nos serem vantajosas, 

nos são nocivas; elas mudam o primeiro objeto e vão contra seu 

princípio: é assim que o homem se encontra fora da natureza, e se 

coloca em contradição consigo mesmo382. 

Há uma certa insuficiência na pretensão de estacionar o argumento de que o 

sentimento de amor-próprio é natural porque deriva do primeiro sentimento que é inato e 

 
381 Contanto que não esqueçamos da reiteração feita no Livro II, do Emílio, tal como segue: “Acredita-se 

que o homem tem um vivo amor pela sua conservação, e isso é verdade; mas não se vê que esse amor, tal 

qual o sentimos, é em grande parte obra dos homens. Naturalmente o homem não se inquieta pela sua 

conservação senão enquanto os meios estão em seu poder; logo que esses meios lhe escapam, ele se 

tranquiliza e morre sem se atormentar inutilmente. A primeira lei da resignação nos vem da natureza. Os 

selvagens, assim como os animais, se debatem muito pouco contra a morte, e a suportam (l’endurent) quase 

sem se queixar. Esta lei destruída, daí se forma uma outra que vem da razão; mas poucos sabem tirá-la, e 

essa resignação factícia não é jamais tão plena e inteira quanto a primeira” (ROUSSEAU, 1966, p. 96-97). 

382 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 275. 
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fonte de todas as paixões humanas. Precisamente, o termo natural383 atribuído ao amor 

próprio quer indicar tão somente o modo como esse sentimento se manifesta, que é pela 

alteração natural do primeiro sentimento que reside na sensibilidade humana384. É 

insuficiente apontar o natural relativo ao amor-próprio indicando apenas o seu 

aparecimento em função de concurso de potencialidades humanas, sem explicar que isso 

só ocorre em função de reinvenção da condição humana em modo relacional. É preciso 

compreender que se trata, portanto, de um modo de amor que passa pela reinvenção do 

próprio homem, ou seja, passa pelo esforço do homem no mundo da vida. Acreditamos 

que a melhor forma de reinvenção do amor-próprio é o alargamento desse sentimento que 

atua particularizadamente, visto que ele se enraíza em todo ser humano. E, segundo 

Rousseau, ao se estender o amor próprio em toda parte o transformaremos em virtude. O 

que mostra que o alargamento de nosso interesse particular faz com ele seja equitativo, 

de maneira que o amor ao gênero humano não é outra coisa senão o amor pela justiça385. 

Não é entre nós, de acordo com o Terceiro Diálogo, que encontraremos o homem 

da natureza todo entregue verdadeiramente à vida humana, que vive sem precisar da 

opinião de outrem. Na sociedade o homem procura sua felicidade na aparência, não se 

ocupa com a realidade. Assim, o ser do homem real é eclipsado no parecer, o homem se 

torna simulacro de si mesmo. Os homens da sociedade, segundo Rousseau, “todos, 

escravos e enganados pelo amor-próprio não vivem só por viver, mas para fazer acreditar 

que eles viveram” 386. 

Neste ponto é que se pensa que a força do argumento antropológico consiste em 

 
383 Segundo Paul Bénichou, o natural se define, pois, por oposição ao articial” (BÉNICHOU, Paul. 

Réflexions sur l’idée de nature chez Rousseau. Pensée de Rousseau, Éditions du Seuil, 1984, p. 125). 

384 Rousseau põe vivacidade no critério da sensibilidade, distintamente do legado filosófico da tradição que 

aposta na razão em detrimento do trabalho da sensibilidade. Segundo ele, “É preciso que o sentimento 

acorrente a imaginação, e que a razão faça calar a opinião dos homens. A fonte de todas as paixões é a 

sensibilidade, a imaginação determina seu declive. Todo ser que sente suas relações deve ser afetado quando 

essas relações se alteram e que se imagina ou que acreditam imaginar outras mais convenientes à sua 

natureza. São os erros da imaginação que transformam em vícios as paixões de todos os seres limitados” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 284; 1992, p. 244). 

385 “Estendamos o amor-próprio sobre os outros seres, nós o transformaremos em virtude (en vertu), e não 

há coração humano em que esta virtude não tenha sua raiz. Quanto menos o objeto de nossos cuidados se 

volta imediatamente para nós mesmos, menos ilusão de interesse particular há de se temer, quanto mais 

generalizamos esse interesse, mais se torna equitativo; e o amor ao gênero humano (l’amour du genre 

humain) não é outra coisa em nós senão o amor pela justiça (l’amour de la justice)” (ROUSSEAU, 1966, 

p. 329). 

386 “Mais ou est-il cet homme de la nature qui vit vraiment, de la vie humaine, qui comptant pour rien 

lʼopinion dʼautrui, se conduit uniquement dʼaprès ses penchans et sa raison, sans égard à ce que public, 

approuve ou blâmé? On le chercheroit en vain parmi nous. Tous avec un beau vernis de paroles tachent en 

vain de donner le change sur leur vrai but; aucun ne sʼy trompe, et pas un nʼest la dupe des autres quoique 

tous parlent comme lui. Tous cherchent leur bonheur dans lʼapparence, nul ne se soucie de la réalité. Tous 

mettent leur être dans le paroître: tous, esclaves et dupes de lʼamour-propre ne vivent point pour vivre, mais 

pour faire croire quʼils ont vécu” (ROUSSEAU, 1999a, p. 365). 
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que ele esteja aberto a outros saberes. Pois, em conformidade ainda com o Prefácio de 

seu Segundo discurso, “o estudo do homem original, de suas necessidades”387 esclarece 

os elementos dessa condição humana e possibilita sanar dificuldades mal compreendidas 

que, resultam em atribuições errôneas à própria natureza humana. Portanto, sem o estudo 

sério do homem, como bem observa Rousseau, “de suas faculdades naturais e de seus 

desenvolvimentos sucessivos, não se chegará jamais ao ponto de fazer essas distinções, e 

de separar na atual constituição das coisas o que fez a vontade divina do que a arte humana 

pretendeu fazer”388. 

2.6 As críticas testemunham em favor da dignidade humana 

Antropologicamente, não se deve esquecer que o recurso das induções históricas 

se restringe à compreensão da separação necessária entre a constituição do estado puro e 

a do estado de sociabilidade humana. E a teoria do homem ousa tocar na humanidade do 

próprio humano. Tal como é expresso no Preâmbulo do Segundo discurso, de que a teoria 

do homem tem um objetivo a ser atingido, o de fazer a defesa da humanidade: 

“defenderei, pois, com confiança la cause de l’humanité”389. 

Entende-se que Rousseau adianta quatro críticas em sua teoria do homem, sendo 

três delas destinadas aos filósofos390 e uma à religião. Dentre as críticas sintetizadas por 

Rousseau, as três primeiras são dirigidas, principalmente, às teorias de Aristóteles, 

Grotius, Hobbes, Pufendorf, Locke e Montesquieu391, porque se puseram a examinar os 

fundamentos da sociedade remontando ao estado de natureza sem ter, de fato, chegado 

verdadeiramente nesse estado. Primeira, por atribuírem ao homem no estado de natureza 

“a noção do justo e do injusto”392, quando nem sequer há necessidade e utilidade dessas 

 

387 “Cette même étude de l’homme originel, de ses vrais besoins, et des principes fondamentaux de ses 

devoirs, est encore le seul bon moyen qu’on puisse employer pour lever ces foules de difficultés qui se 

présentent sur l’origine de l’inégalité morale, sur les vrais fondements du corps politique, sur les droits 

réciproques de ses membres, et sur mille autres questions semblables, aussi importantes que mal éclaircies” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 37-38). 

388 “Or sans l’étude sérieuse de l’homme, de ses facultés naturelles, et de leurs développements successifs, 

on ne viendra jamais à bout de faire ces distinctions, et de séparer dans l’actuelle constitution des choses ce 

qu’a fait la volonté divine d’avec ce que l’art humain a prétendu faire” (ROUSSEAU, 1954, p. 38). 

389 Cf. ROUSSEAU, 1954, 38. 

390 Ou preferindo, tal como aparece, caracterizadamente por Charles Edwyn Vaughan, “Erreurs des 

philosophes” - “erros dos filósofos” (VAUGHAN, 1915, v.1, p. 141). 

391 Considerando as sugestões de Paul Arbousse-Bastide, as críticas apontadas por Rousseau seguem essa 

ordem: Locke e Montesquieu; Grotius, Pufendorf e Burlamaqui; Aristóteles, Hobbes e, de certa forma, 

Grotius (Cf. ROUSSEAU, 1999b, p. 52). 

392 Essa primeira crítica é dirigida contra Pufendorf, Locke e Montesquieu, porque retrocedem a noção de 

justiça e injustiça ao estado de natureza originário. 
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noções naquele estado. Segunda, por defenderem “o direito natural que cada um tem de 

conservar o que lhe pertence sem explicar o que entendiam por pertencer”393. Terceira, 

por darem “ao mais forte a autoridade sobre o mais fraco”, fazendo “nascer o governo 

antes” do decurso de tempo necessário para “que os sentidos das palavras autoridade e 

governo pudessem existir entre os homens”394. De antemão, é importante destacar que o 

fio dessas três críticas endereçadas contra os pensadores pode ser compreendido como 

depuração da teoria do homem original de possíveis elementos estranhos. Posto que, por 

meio de leitura errônea que fizeram transportaram da sociedade para o homem no estado 

de natureza as noções “de necessidade, de avidez, de opressão, de desejo e de orgulho”, 

e, assim, quando “falavam do homem selvagem, descreviam o homem civil”. De fato, 

segundo Rousseau, a maioria nem duvidou, se “o estado de natureza tivesse existido” e 

de que até mesmo a caracterização do primeiro homem descrito em livros mosaicos395 

como aquele que “recebeu de Deus luzes e preceitos” pudesse ser incompatível com a 

configuração do “estado puro de natureza”. Rousseau adianta que o “regresso” (retombés) 

a esse estado puro, ainda que fosse por “evento extraordinário” não deixa de ser um 

“paradoxo bastante embaraçoso a defender e completamente impossível de provar”396. 

A quarta crítica, finalmente, é a crítica da religião. Essa crítica pode ser verificada 

a partir do momento em que Rousseau também questiona a religião ao reiterar que ela 

pode ordenar a crer, mas não proibir o homem de conjecturar. Contudo, importa ressaltar 

 
393 Essa segunda crítica se destina a Grotius, Pufendorf e Burlamaqui. 

394 Essa terceira crítica é contra Aristóteles, Hobbes e, de certa forma, Grotius; em seguida, falaremos sobre 

cada uma delas. 

395 Rousseau remete ao Gênesis: “Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança” (1,26). 

“Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou” (27). 

“Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a” (28). “Deus 

deu ao homem este mandamento: Podes comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do 

conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres terás que morrer” (2,16-

17). “A mulher que viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável 

para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava 

e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus; entrelaçaram folhas de 

figueira e se cingiram” (3,6-7). “À mulher, ele disse: Multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor 

darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Ao homem, ele disse: Porque 

escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldito é o solo por causa 

de ti! Com sofrimento dele te nutrirás todos os dias de tua vida” (16-17). “Deus fez para o homem e sua 

mulher túnicas de pele, e os vestiu. Depois disse Deus: Se o homem já é como um de nós, versado no bem 

e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre! 

E Deus o expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem” (21-

24). “No dia que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher ele os criou, abençoou-

os e lhes deu o nome de Homem, no dia em que foram criados” (5,1-2). Depois do Dilúvio: “Iahweh respirou 

o agradável odor e disse consigo: Eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os 

desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância; nunca mais destruirei todos os viventes, 

como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não hão 

de faltar” (8,21-22). “Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei 

a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais” (9,1-2). 

396 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 39-40. 
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que, essa sua crítica não tem como objetivo desconstruir, mas apenas mostrar com base 

em outras reflexões397 que é possível chegar ao homem doutro modo que não seja a 

maneira determinada pela religião. Conforme disse, 

A religião nos ordena a crer que Deus ele mesmo tendo tirado os homens 

do estado de natureza, imediatamente após a criação, eles são desiguais 

porque ele quis que o fossem; mas ela não nos proíbe de formar das 

conjecturas tiradas da exclusiva natureza do homem e dos seres que o 

cercam, sobre o que poderia ter-se tornado o gênero humano, se tivesse 

sido abandonado a si mesmo. Eis o que me perguntam, e o que eu me 

proponho a examinar nesse Discurso. Meu assunto (sujet) interessando 

ao homem em geral, tratarei de usar uma linguagem que convenha a todas 

as nações, ou melhor, esquecendo os tempos e os lugares, para não pensar 

senão nos homens a quem falo398. 

Neste ponto de reflexão, notamos que aparecem três noções entrelaçadas e que, 

de certo modo, sustentam a leitura da religião tradicional: a noção de criação, a noção de 

estado de natureza e a noção de vontade divina como legitimadora das desigualdades 

entre homens. Com relação a isso, enquanto Rousseau mostra seu acolhimento à noção 

de criação formulada pela religião, também indica ser possível outra interpretação 

inclusive tomando por base a metáfora do primeiro homem criado por Deus; bastando 

uma única hipótese lançada: “se tivesse sido abandonado a si mesmo”, e, logo se percebe 

grandes dificuldades que são apontadas por essa metáfora. Sobretudo, as dificuldades que 

deveriam ser arroladas tomando o abandonado desde o seu advento no mundo. 

Não obstante, é conveniente dizer que em toda parte e em todo tempo o homem 

nasceu e nascerá sempre “nu” que, portanto, o homem sempre aparecerá igualmente do 

mesmo modo, sem vestes alguma. Então, devemos concluir necessariamente que todo ser 

humano é igual ao nascer. Em conformidade com o livro IV do Emílio, o nascimento do 

homem, nu e pobre, convida-nos à luta contínua contra o solipsismo, que se sustenta na 

tese de que o homem se bastaria sozinho. A leitura rousseauniana indica que o homem 

não duraria muito sozinho. Mas a hipótese do homem abandonado serve para depurar, 

 
397 A crítica de Rousseau não opera com a noção de “verdadeira religião” tal como é defendida pelo 

racionalismo, e neste sentido, a título de exemplo, a noção de religião defendida por Baruch de Espinosa, 

um dos filósofos modernos (que compõe a tríade de pensadores nascidos em 1632, com John Locke e 

Samuel Pufendorf) que recorre também aos livros bíblicos, mas constrói a sua abordagem antropológica 

com independência e distintamente. No Breve tratado, Capítulo XVIII, ele disse: “o homem, como parte 

da Natureza inteira, da qual depende e pela qual também é governado, não pode fazer nada por si mesmo 

para sua salvação e seu bem-estar”. E completa: “o homem enquanto parte da Natureza, deve seguir as leis 

da Natureza, o que é a religião; e enquanto o faz, ele permanece em seu bem-estar. Mas se Deus (por assim 

dizer) quisesse que o homem não lhe servisse mais, seria como se o privasse de seu bem-estar e o destruísse, 

pois tudo o que ele é consiste em servir a Deus” (ESPINOSA, 2012, p. 127-128). 

398 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 40. 
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digamos assim, o que foi acrescentado à condição humana além daquilo que é inato à 

própria espécie humana. Este é o sentido quando ele disse: 

Os homens não são naturalmente nem reis, nem grandes, nem cortesões, 

nem ricos; todos são nascidos nus e pobres, todos sujeitos às misérias da 

vida, às tristezas, aos males, às necessidades, às dores de toda espécie; 

enfim, todos estão condenados à morte. Eis o que é certamente do 

homem; eis do qual nenhum mortal consegue escapar (n’est exempt). 

Começai, pois, por estudar da natureza humana o que é o mais 

inseparável dela, o que constitui melhor a humanidade399. 

Esta chamada é voltada para aquilo que é inerente à condição humana, o que é 

integrante da natureza humana; porque é nisso que se encontra o essencial da humanidade. 

O essencial é inerente e se faz diferentemente daquilo que vem de nosso pertencimento 

ou de outras dignidades, que dependem de nosso ser relacional. Digamos assim, do fato 

de o essencial ser inerente ao homem depreende-se necessariamente que a natureza 

continuará trabalhando no homem. Contanto que se acrescente como consequência 

necessária também disso, que a natureza é obstaculizada em poder continuar trabalhando 

completamente sozinha. E devido ao fato de que a arte humana também se orienta por 

meio de regras que a própria razão se impõe a si mesma, segue-se que o trabalho da 

natureza tanto pode se completar quanto se ampliar. Não afastamos a hipótese de que esse 

trabalho ainda pode ser modificado naquilo porque a natureza talvez quisesse, para o que 

quer a arte humana. Muitas vezes, inclusive, podendo ser inteiramente distinto e 

autêntico. Todavia, o ponto importante desse argumento é o momento da distinção entre 

necessidade e possibilidade, em que aponta a igualdade absoluta e relativa. 

Necessariamente a natureza produz os homens sempre do mesmo modo, nascem nus; de 

maneira que a diferenciação mais visível engendrada pela natureza é a distinção de sexo. 

Também é necessário que a morte toque em cada mortal, por isso é impossível ao homem 

escapar dela. Em suma, é forçoso dizer, os homens são absolutamente iguais por natureza, 

porquanto nascem sempre do mesmo modo e já estão destinados a morrer em algum 

momento. No entanto, a saída do estado de natureza e o ingresso em sociedade é a única 

via possível e fundamental à condição humana. Porque é a oportunidade que o próprio 

homem dando a si mesmo ousa por si mesmo se completar em modo de convivência com 

o outro. 

Estudar o homem a partir de sua natureza é tentar captá-lo em sua completude, 

portanto em suas paixões. É preciso descartar quaisquer tentativas de estudar o homem 

pela exclusão das paixões ou pelo aniquilamento400 da natureza nele mesmo. Para 

 
399 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 288; 1992, p, 247-248. 

400 Reiteração localizada no capítulo que trata “Do estado social” nos Princípios do direito da guerra 
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Rousseau, depois que as “nossas inclinações naturais tomam seu curso e o hábito se junta 

ao amor-próprio”401 ocorre o domínio do egoísmo, sendo pouco provável que se altere 

alguma coisa nesse sentido. De maneira que, o primeiro obstáculo a ser vencido na 

produção de boa cidadania é o de tentar retardar o quanto possível o encontro do hábito 

com o amor-próprio. 

2.6.1 Redução de necessidades contra a lógica da força 

A propósito das teorias que se puseram a examinar os fundamentos da sociedade 

remontando ao estado de natureza sem ter chegado verdadeiramente a esse estado, vale 

abrir aqui um pequeno interstício com a finalidade de dialogar sobre determinadas 

questões apontadas por Rousseau. Tal regresso, neste caso, não por ordem decrescente, 

mas conforme a própria provocação feita por Rousseau, elencamos, aqui, alguns 

contrapontos que convergem para sua formulação crítica. 

O primeiro contraponto é feito por Montesquieu, colocando-se declaradamente402, 

contra Hobbes403 e nas entrelinhas, contra Espinosa, porquanto acredita que ambos 

dialogam com a hipótese da “criação” como “ato arbitrário”. Assim, Montesquieu 

assevera, tal como se observa logo no início de sua obra que: “Os que afirmaram que uma 

fatalidade cega produziu todos os efeitos que vemos no mundo disseram uma grande 

absurdidade; pois que maior absurdidade do que uma fatalidade cega ter produzido seres 

inteligentes?”404. No entendimento de Montesquieu, o mundo é pensado e criado por 

 

[PDG]: Também denominado: Ensaio sobre o estado de guerra. (Cf. Principes du droit de la guerre. 

Écrits sur la paix perpétuelle. Textes commentés par B. Bachofen, B. Bernardi, F. Guénard et C. Spector. 

Paris: Librairie Philosophique J. VRIN, 2008; “Princípios do direito da guerra”, in: Trans/Form/Ação, 

Marília, v.34, n.1, 2011, p. 149-172). A reiteração é a seguinte: “Mas é em vão que se pensa aniquilar a 

natureza, ela renasce e se mostra onde menos se esperava” (ROUSSEAU, 2008c, p. 53; 2011b, p. 161). 

Confirmando o quão é limitada essa tendência do aniquilamento das paixões apontada na questão “O que 

é o Estado de guerra”, em que se lê: “O estado de sociedade que constrange todas as nossas inclinações 

naturais não poderia, entretanto, aniquilá-las, malgrado nossos preconceitos e malgrado nós mesmos, elas 

falam ainda no fundo de nossos corações e nos levam frequentemente ao verdadeiro que abandonamos por 

quimeras” (Ibid., p. 48 / p. 157). 

401 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 207; 2015, p. 123. 

402 Respondendo a objeções que lhe foram dirigidas, Montesquieu pública em Genebra em 1750 a Defesa 

do Espírito das leis (Défense de l’Esprit des Lois); na edição Do espírito das leis estabelecida por 

Gonzague Truc vemos a seguinte menção: “O autor tem em vista atacar o sistema de Hobbes, sistema 

terrível que, fazendo depender todas as virtudes e os vícios do estabelecimento das leis que os homens se 

tem feitos, e querendo provar que os humanos nascem todos em estado de guerra, e que a primeira lei 

natural é a guerra de todos contra todos, contraria, como Espinosa, a toda religião e toda moral” 

(MONTESQUIEU, 1956, p. 345). 

403 De fato, no Capítulo XIII do Leviatã, Thomas Hobbes confirma a sua tese de que: “A justiça e a injustiça 

não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir num homem que 

estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que os seus sentidos e paixões. São qualidades que pertencem 

aos homens em sociedade, não na solidão” (HOBBES, 2003, p. 111). 

404 Cf. MONTESQUIEU, Do espírito das leis, I, I, §2, 1956, p. 5. 
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inteligência superior, segue leis absolutamente justas, e é guiado de maneira 

completamente inteligente. O mecanismo do mundo é todo regrado por leis e assim, tudo 

no mundo se ordena de maneira justa e equitativamente. Segundo Montesquieu, 

Os seres particulares e inteligentes podem ter leis que eles fizeram; mas 

partilham também daquelas que não fizeram. Antes que houvesse seres 

inteligentes, eles já eram possíveis; havia, pois, relações possíveis, e, 

por consequência leis possíveis. Antes que houvesse leis feitas, havia 

relações de justiça possíveis. Dizer que não há nada de justo nem de 

injusto senão o que ordenam ou proíbem as leis positivas, é dizer que 

antes que houvesse traçado de círculo, todos os seus raios não eram 

iguais405. 

Montesquieu confirma o caráter de justeza das leis da natureza, que são as leis 

físicas e necessárias, de maneira que ele desdobra esse princípio intencionalmente para 

abarcar a relação de justo e injusto, que, especificamente, integra a dimensão daquilo que 

é possível e não necessário. Mas quanto a essa dimensão, adiantamos contra 

Montesquieu, que o modo relacional do homem e o sentimento de justo e injusto só 

podem ocorrer, reconhecido e apreciadamente, a partir da condição de sociabilidade. Isso 

reenvia à primeira crítica de Rousseau contra os filósofos, por atribuírem ao homem no 

estado de natureza o sentimento de “justo e injusto”406, quando nem sequer há necessidade 

e utilidade dessas noções naquele estado. Assim, tanto o ser relacional do homem quanto 

a relação de justo e injusto não podem ser antecipadas na condição originária, porque são 

relações que não podem existir no estado de natureza ou primitivo. Pois, o homem nesse 

estado é errante e solitário, não tem necessidade de cultivar nenhum tipo de relação, nem 

é capaz de inteligir o seu ser em modo relacional. 

No entanto, a crítica de Montesquieu enxerga o modo de engendramento e 

movimento do homem por antecipação e por derivação, tanto o homem como as coisas 

que existem já estão concebidas antes que venham a existir. Todavia a sua crítica não dá 

conta de recusar o que havia sido pensado por Espinosa quando disse: “Na Natureza nada 

existe de contingente; antes, tudo é determinado pela necessidade da natureza divina a 

existir e a agir de modo certo”407. Então, o que se pode pensar, por sua vez, é que aquilo 

que o homem não consegue enxergar pode ser creditado, de certa forma, à sua ignorância 

e à sua limitação no mundo. Também notamos que Montesquieu aponta o ser inteligente 
 

405 Cf. MONTESQUIEU, I, I, §8, 1956, p. 6. 

406 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 33. 

407 Proposição 29, da Primeira parte da Ética (Cf. ESPINOSA, 2013, p. 53), em decorrência e combinação 

com a Proposição 15: “Tudo o que existe, existe em Deus, e sem Deus, nada pode existir nem ser concebido” 

(Ibid., p. 31). 
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do homem no sentimento e na aptidão para a retribuição, entendendo que o homem é 

capaz de reconhecimento desse mecanismo408 estando ainda em seu estado natural. Em 

seu contra-argumento a Hobbes, Montesquieu reitera que os homens experimentavam 

igual sentimento e eram igualmente fracos no estado de natureza, e que somente quando 

estão em sociedade é que, “eles perdem o sentimento de sua fraqueza; a igualdade, que 

existia entre eles, cessa, e o estado de guerra começa”409. 

Todavia, a teoria do homem rousseauniana se insurge tanto contra a tese de que os 

homens são fracos no estado de natureza quanto à noção de invenção de necessidades 

nessa condição. A construção abstrata da imagem do “homem selvagem” no Segundo 

discurso mostra que o campo das necessidades no estado de natureza é reduzido aos 

desejos do homem que “não ultrapassam suas necessidades físicas”410. Para Rousseau, a 

natureza soube ser bem providente evitando a aproximação entre os homens por meio de 

necessidades supérfluas e onerosas; tal como ele disse: 

Foi por uma providência muito sábia que as faculdades que ele possuía 

em potência não devessem se desenvolver senão com as ocasiões de as 

exercer, a fim de que elas não lhes fossem nem supérfluas e onerosas 

antes do tempo, nem tardias e inúteis na necessidade. Ele tinha no único 

instinto tudo de que precisava para viver no estado de natureza; não tem 

numa razão cultivada senão o de que precisa para viver em sociedade411. 

Do argumento delineado por Rousseau, se percebe que as necessidades geradas 

 
408 Pois bem, há leis, antes das leis políticas e civis e essas leis, como afirma Montesquieu, “são as leis da 

natureza, assim nomeadas porque elas derivam unicamente da constituição de nosso ser. Para conhecê-las 

bem, é preciso considerar um homem antes do estabelecimento das sociedades. As leis da natureza seriam 

as que ele receberia em tal estado” (I, II, §1, p. 7-8). Montesquieu mostra, então, a condição humana 

submetida a cinco espécies de “leis da natureza”; de maneira que pela sugestão dele a própria impressão da 

ideia de um criador em nós que é a primeira lei apresentada ocuparia pela ordem o quinto lugar dentre as 

leis naturais. “Esta lei que, imprimindo-nos em nós mesmos a ideia de um criador, nos leva a ele, é a 

primeira das leis naturais pela sua importância, e não pela ordem das leis” (I, II, §2, 1956, p. 8). “Nesse 

estado, cada um se sente inferior; dificilmente alguém se sente igual. Não procurariam, portanto, atacar, e 

a paz seria a primeira lei natural” (idem, ibid., §3, p. 8). E, adiantando contra Hobbes, ele assevera: “Ao 

sentimento de sua fraqueza, o homem acrescentaria o sentimento de suas necessidades. Assim, uma outra 

lei natural seria a que lhe inspirasse procurar para se nutrir” (idem, ibid., §6, p. 8). Porém, se “o medo 

levaria os homens a se afastarem, mas as marcas de um medo recíproco levá-los-ia logo a se aproximarem. 

Alhures, eles seriam levados pelo prazer que um animal sente a aproximação de um animal de sua espécie. 

Demais, esse charme que os dois sexos se inspiram pela sua diferença aumentaria o prazer; e o pedido (la 

prière) natural que eles fazem sempre um ao outro, seria uma terceira lei” (Ibid., §7, p. 8-9). “Além do 

sentimento que os homens possuem inicialmente, chegam também a ter conhecimentos; assim eles têm um 

segundo liame (lien) que os outros animais não têm. Possuem, portanto, um novo motivo para se unir; e o 

desejo de viver em sociedade é uma quarta lei natural” (Idem, §8, p. 9). 

409 Cf. MONTESQUIEU, I, III, §1, 1956, p. 9. 

410 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 49; 1989, p. 62. 

411 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 56; 1989, p. 72. 
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pela natureza são necessidades que todas as  espécies conseguem absorver. Pois, se tudo 

o que sai das mãos da natureza é perfeito, então na ordem da natureza não há necessidades 

que não sejam sempre proporcionais para cada espécie. Esta linha de pensamento é 

preservada por Rousseau, aparecendo inclusive no Capítulo I, Livro I, do Manuscrito de 

Genebra, em que disse: 

A força do homem é tão proporcional às suas necessidades naturais e a 

seu estado primitivo, que por pouco que esse estado mude e que suas 

necessidades aumentem, a assistência de seus semelhantes lhe torna 

necessária, e, quando enfim seus desejos abraçam toda a natureza, o 

concurso de todo o gênero humano mal basta para os saciar412. 

Evidentemente, se entende que a recusa da tese de que os homens são fracos no 

estado de natureza se deve tão somente pelo fato de que, segundo Rousseau, a força do 

homem é sempre proporcional às suas necessidades naturais. Claro, isso não impede de 

se ressaltar que na condição social contrária à do estado de natureza é que as necessidades 

aumentam desmedidamente. Esta teoria do homem se dirige especialmente contra a teoria 

hobbesiana, que assinala, conforme o Capítulo XI, do Leviatã, “em primeiro lugar, como 

tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais 

poder, que cessa apenas com a morte”413. 

Contudo, não se questiona a teoria hobbesiana por ela mostrar que a corrida do 

homem para conseguir, garantir e tornar o seu gozo cada vez mais intenso e diversos é 

geradora de desejos e necessidades que os homens se impõem constantemente. De fato, 

o que se questiona é que essa retratação dá conta de mostrar a condição humana em 

sociedade, mas não consegue alcançar o homem em seu estado natural. De acordo com o 

Segundo discurso, a introdução de necessidades que vão além do sentimento natural de 

conservação explica, de certa maneira, porque Hobbes não enxergou que “o estado de 

natureza sendo aquele em que o cuidado de nossa conservação é o menos prejudicial ao 

do outro, esse estado era por consequência o mais apropriado à paz e o mais conveniente 

ao gênero humano”414. Ainda que essa dificuldade não tivesse sido resolvida convém 

apreendê-la doutro modo pela seguinte questão: por que pensar que as necessidades 

aproximam os homens quando a natureza é proporcional para cada criatura? Consiste 

nessa dificuldade a nossa questão antropológica inicial sobre a aproximação e o 

enraizamento dos homens em sociedade. Pensamos quanto a isso que o argumento 

antropológico esclarece que a condição de sociedade entre os homens é gerada em função 

 
412 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 33. 

413 Cf. HOBBES, 2003, p. 85. 

414 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 57. 
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de necessidades engendradas pelo cruzamento do progresso do corpo com os esforços415 

a partir do impulso de conservação e sentimento de piedade. 

Rousseau mostra que as desigualdades quase nulas no estado de natureza 

progridem pelo esforço do próprio espírito humano sob a influência de fatores externos416, 

que atualizam e incidem no movimento da perfectibilidade. Tal como se lê, no final da 

Primeira parte de seu Segundo discurso, em que disse: 

Após ter provado que a desigualdade é pouco sensível (est à peine 

sensible) no estado de natureza, e que sua influência nele é quase nula, 

resta-me mostrar sua origem, e seus progressos nos desenvolvimentos 

sucessivos do espírito humano. Após ter mostrado que a 

perfectibilidade, as virtudes sociais e as outras faculdades que o homem 

natural havia recebido em potência não poderiam jamais se desenvolver 

por elas mesmas (d’elles-mêmes), que elas tinham necessidade para 

isso do concurso fortuito de várias causas externas (étrangères) que 

poderiam jamais nascer, e sem as quais ele teria permanecido 

eternamente em sua condição primitiva; resta-me à considerar e à 

relacionar os diferentes acasos (les différents hasards) que puderam, 

aperfeiçoar a razão humana, deteriorando a espécie, produz um ser mau 

ao torná-lo sociável (rendre un être méchant en le rendant sociable), e 

de um termo tão distante, trazer enfim o homem e o mundo ao ponto 

em que os vemos417. 

Por esta operação dialética em que relaciona fatores contrastantes e causas 

distintas tem-se uma superação antitética da condição natural pela condição de 

sociabilidade humana. A desigualdade que quase não é sentida no estado de natureza se 

torna bastante desproporcional em sociedade. E essa engenhoca se fez tão somente por 

concurso do espírito humano estando entregue a si mesmo em contato com outros e em 

função de novas necessidades que se impuseram. A indagação é que se essas causas não 

existissem a humanidade não teria emergido no homem, continuaria o animal de sempre. 

 
415 Comparado à dimensão do esforço de espírito de que se fala no Segundo discurso: “ce qui ne fut pas 

un médiocre effort de génie”: “o que não foi um medíocre esforço de espírito” (ROUSSEAU, 1954, p. 54). 

416 Faz uso de modelo abstrato para mostrar a evolução desigual do homem em seu tempo e fora do tempo. 

Rousseau remete aos “eventos descritos”, às escolhas feitas, que mesmo conjecturais são prováveis a partir 

da natureza das próprias coisas (Cf. Ibid., p. 65). Convida ao afastamento no tempo para se considerar a 

“lenta sucessão de acontecimentos em sua ordem mais natural” (Ibid., p. 66). 

417 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 65. 
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2.6.2 Tendência do gênero humano à sociedade 

A teoria do homem recepciona a hipótese de que, de fato, há no gênero humano 

uma tendência para a formação de sociedade. Como explicar a diferença entre a tendência 

natural para a sociedade e a tendência do gênero humano para a sociedade? Mas essa 

disposição de produção da sociedade não estando fora do homem só ocorre a partir dele 

e por escolha, podendo ser acelerada ou dificultada, acontecer ou não. Ou seja, tal 

inclinação não depende da natureza originária. Esta questão é esclarecida, segundo a 

Carta de J.-J. Rousseau ao Sr. Philopolis, da seguinte maneira: 

Visto que pretendeis atacar-me por meu próprio sistema, não esqueçais, 

rogo-lhe, que, de acordo comigo, a sociedade é natural à espécie 

humana como a decrepitude ao indivíduo; e de que são necessárias as 

artes, as leis, os Governos aos povos como são necessárias as bengalas 

(des béquilles) aos velhos. Toda a diferença é que o estado de velhice 

decorre unicamente da natureza do homem, e o da sociedade decorre da 

natureza do gênero humano, não imediatamente como o dizeis, mas tão 

só, como o provei, com ajuda de certas circunstâncias exteriores que 

podem ser ou não ser (qui pouvaient être ou n’être pas), ou pelo menos 

acontecer mais cedo ou mais tarde, e por conseguinte acelerar ou 

desacelerar (accélérer ou ralentir) o progresso. Várias dessas mesmas 

circunstâncias dependem da vontade dos homens; fui obrigado, para 

estabelecer uma paridade perfeita, a supor no indivíduo o poder de 

acelerar sua velhice como a espécie tem o da retardar a sua. O estado 

de sociedade tendo, pois, um termo extremo, ao qual os homens são 

dignos de chegar (les maîtres d’arriver) mais cedo ou mais tarde, não é 

inútil mostrar-lhes o perigo de ir tão depressa, e as misérias de uma 

condição que eles tomam como a perfeição da espécie418. 

A dificuldade desaparece assim que a relação antitética entre o fator interno e o 

externo acontece. Do ponto de vista interno, vemos o ato de escolha, cedo ou tarde 

acontece; do ponto vista externo, vemos a complementação que acelera ou desacelera o 

processo. O advento da sociedade é por relação de complementaridade, não é por 

exclusão; mas há progressos contra o gênero humano, principalmente o que engendra a 

miséria e a opressão humana. O âmbito interno dá conta das necessidades naturais e do 

gênero humano, por meio do espírito de piedade e de conservação os homens são levados 

a se identificar e a desejar ficar juntos no mundo da vida; o âmbito externo, acelerador ou 

desacelerador, se movimenta pelas necessidades ou privações do gênero humano. 

 
418 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 223; 2005a, p. 260. 
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Nas suas Considerações sobre a influência dos climas relativamente à 

Civilização, Rousseau elenca um rol completo das necessidades que ele classifica em três 

espécies de ordem. Em síntese, as necessidades de primeira ordem são as necessidades 

“que tendem à subsistência, das quais dependem nossa conservação”. Essas necessidades 

são indispensáveis, pois, segundo ele, “todo homem pereceria, se deixasse de poder 

satisfazê-las: estas se chamam necessidades físicas, porque elas nos são dadas pela 

natureza e delas nada pode nos livrar” e são apenas “duas”: “a nutrição e o sono (le 

sommeil)”. As necessidades de segunda ordem são as que tendem mais “para nosso bem-

estar, e são propriamente apenas apetites; nunca haverá uma absoluta necessidade de 

privá-las, e cada um sabe bem que viver não é o mesmo que viver no bem-estar”. E estas 

necessidades “têm por objeto o luxo de sensualidade, da moleza, a união dos sexos e tudo 

o que agrada nossos sentidos”. Por último, “a terceira ordem de necessidades”, aquelas 

necessidades que decorrem de fatores externos em função da força da “opinião. Tais são 

as honras, a reputação, a posição, a nobreza, e tudo o que só tem existência na estima dos 

homens, mas que consegue pela estima os bens reais que não se obteria sem ela”419. 

Incialmente, a maior ênfase é quanto a distinção das duas primeiras ordens de 

necessidades, porquanto atuam internamente no homem: a da natureza agindo ao longo 

de toda a espécie, necessariamente; e a da condição humana, perseverando, por ela 

mesma, em seu modo de ser relacional. 

Esta situação é melhor desenvolvida no Capítulo II, do Ensaio sobre a origem 

das línguas, em que ao elucidar a hipótese de que a origem das línguas estivesse 

vinculada às primeiras necessidades dos homens, Rousseau avalia mais claramente que 

“seria absurdo que da causa que os afasta viesse o meio que os une”. E depois de perguntar 

“De onde pode então vir essa origem?” – ele aponta a necessidade, mas reiterando ser de 

outra modalidade de ordem. Tal como assevera: “Das necessidades morais, das paixões. 

Todas as paixões aproximam os homens que a necessidade de procurar viver força a se 

afastarem (se fuir). Não é nem a fome nem a sede, mas o amor, o ódio, a piedade, a cólera 

que lhes arrancaram as primeiras vozes”420. Entretanto, especialmente no Capítulo IX, 

desse Ensaio, reiterando sobre as paixões que fazem os homens se aproximarem uns dos 

outros, ele disse: 

As afecções sociais só se desenvolvem em nós com nossas luzes. A 

piedade, embora natural no coração do homem restaria eternamente 

inativa sem a imaginação que a põe em ação. Como nos deixamos 

envolver pela piedade? Transportando-nos para fora de nós mesmos; 

 
419 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 352. 

420 Cf. ROUSSEAU, 1990, p. 67. 
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identificando-nos com o ser sofredor421. 

Pelo visto, persiste nesta situação uma dificuldade que não podemos resolver 

apenas tomando o homem no estado puro isoladamente em oposição ao homem do estado 

social. A superação dessa dificuldade passa por uma reflexão antitética, porque dispensa 

a simples oposição ou exclusão de contrários, apontando a relação de complementaridade 

entre as duas capacidades internas que possibilitam a distinção do antes e do depois, 

concernentes à condição humana em estado natural e social. 

Ligeiramente, essa questão parece resolvida quando se pensa que o homem no 

estado natural é alheio ao modo relacional estando totalmente entregue aos cuidados da 

natureza, e, portanto, sem necessidade alguma de reflexão422 sobre si mesmo. 

No entanto, falta o esclarecimento da dificuldade pouco visível que é pensar a 

piedade como princípio natural da condição humana sendo anterior à razão423 e sem 

exclusão absoluta do modo relacional. Porque a piedade é o padecer pelo outro, de tal 

modo que, quanto mais houver identificação com o outro maior será o nível de 

comiseração do animal espectador pelo sofredor. Ou seja, a piedade é o princípio natural 

que goza de anterioridade, mas sua existência efetiva e concreta só é possível em modo 

relacional. Mas o fato de não se afastar a ocorrência de relação esporádica no estado de 

natureza prova, portanto, que a piedade entra em ação antes da invenção da sociedade. 

Assim, o ponto de encontro de seu existir no mundo da vida é o conflito entre as duas 

dimensões da condição humana, o modo de ser isolado e o modo de ser relacional; sem 

afastar a possibilidade de relação entre esses dois modos de ser por simples operação 

mental. 

Contudo, essa aparente dificuldade é resolvida pelo fato de que a condição anterior 

(a do ser isolado) é naturalmente alterada quando ocorre o impulso comparativo. Pois, 

simultaneamente, o homem é lançado para fora de si mesmo e para fora de seu estado 

originário. O naturalmente nesse caso é relativo ao próprio esforço do ser isolado 

persistindo no mundo da vida, porque agindo, sentindo e experimentando o ser humano 

se põe diante de situações que suscitam inquietações e comparações e, que, de certa 
 

421 Cf. ROUSSEAU, 1990, p. 92. 

422 Aquele que jamais refletiu, de acordo com o Ensaio, “não pode ser nem clemente, nem justo, nem 

piedoso; não pode nem tampouco ser mau e vingativo. Aquele que não imagina nada não sente senão ele 

mesmo; está só ao meio do gênero humano” (ROUSSEAU, 1990, p. 92). 

423 Por assim dizer, o amor de si e a piedade, conforme indicação do Prefácio ao Segundo discurso, são os 

“dois princípios anteriores à razão, dos quais um nos interessa ardentemente ao nosso bem-estar e à 

conservação de nós mesmos, e o outro nos inspira uma repugnância natural a ver perecer ou sofrer todo ser 

sensível, e principalmente nossos semelhantes” (ROUSSEAU, 1954, p. 37). Adiantamos que esses dois 

princípios contribuem com o desenvolvimento do Argumento jurídico (em nossa tese). 
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forma, contribuem para explicar a produção de seu ser relacional, mesmo que seja apenas 

casualmente no estado primitivo. Dir-se-á, portanto, que a condição original só se altera 

quando surgem as necessidades da atividade comparativa, porque são essas luzes que 

colocam a piedade em ação. Razão pela qual Rousseau sustenta que a piedade 

permaneceria inativa sem as luzes e inquietações da imaginação. Inclusive é neste sentido 

que Rousseau confirma no Segundo discurso a anterioridade do princípio da piedade424, 

que tinha sido observado por Mandeville e que Hobbes não conseguiu perceber, como a 

base de moderação da ferocidade do amor-próprio ou desejo de se conservar. Não há 

amor-próprio no estado primitivo porque a identificação que ocorre entre o animal 

espectador e o sofredor425 é mais estreita, ocorre, de fato, a real identificação. 

Consecutivamente, é possível pensar que sem o apoio enfático das induções histórias 

desse Discurso, a separação apontada entre os dois estados equivaleria a um ponto de 

quase indistinção de um estado para o outro, entre o estado de natureza e a condição de 

 
424 “Il y a d’ailleurs un autre principe que Hobbes n’a point aperçu, et qui, ayant été donné à l’homme pour 

adoucir en certaines circonstances la férocité de son amour-propre ou le désir de se conserver, avant la 

naissance de cet amour(o), tempère l’ardeur qu’il a pour son bien-être par une répugnance innée à voir 

souffrir son semblable. Je ne crois pas avoir aucune contradiction à craindre, en accordant à l’homme la 

seule vertu naturelle qu’ait été forcé de reconnaître le détracteur le plus outré des vertus humaines. Je parle 

de la pitié, disposition convenable à des êtres aussi faibles et sujets à autant de maux que nous le sommes: 

vertu d’autant plus universelle et d’autant plus utile à l’homme, qu’elle précède en lui l’usage de toute 

réflexion; et si naturelle, que les bêtes mêmes en donnent quelquefois des signes sensibles” (ROUSSEAU, 

1954, p. 58). Em Nota(o): “Il ne faut pas confondre l’amour-propre et l’amour de soi-même, deux passions 

très différentes par leur nature et par leurs effets. L’amour de soi-même est un sentiment naturel qui porte 

tout animal à veiller à sa propre conservation, et qui, dirigé dans l’homme par la raison et modifié par la 

pitié, produit l’humanité et la vertu. L’amour-propre n’est qu’un sentiment relatif, factice, et né dans la 

société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, qui inspire aux hommes tous 

les maux qu’ils se font mutuellement, et qui est la véritable source de l’honneur. 

Ceci bien entendu, je dis que, dans notre état primitif, dans le véritable état de nature, l’amour-propre 

n’existe pas; car chaque homme en particulier se regardant lui-même comme le seul spectateur qui 

l’observe, comme le seul être dans l’univers qui prenne intérêt à lui, comme le seul juge de son propre 

mérite, il n’est pas possible qu’un sentiment, qui prend sa source dans des comparaisons qu’il n’est pas à 

portée de faire, puisse germer dans son âme. Par la même raison cet homme ne saurait avoir ni haine ni 

désir de vengeance, passions qui ne peuvent naître que de l’opinion de quelque offense reçue; et comme 

c’est le mépris ou l’intention de nuire, et non le mal, qui constitue l’offense, des hommes qui ne savent ni 

s’apprécier ni se comparer peuvent se faire beaucoup de violences mutuelles, quand il leur en revient 

quelque avantage, sans jamais s’offenser réciproquement. En un mot, chaque homme, ne voyant guère ses 

semblables que comme il verrait des animaux d’une autre espèce, peut ravir la proie au plus faible ou céder 

la sienne au plus fort, sans envisager ces rapines que comme des événements naturels, sans le moindre 

mouvement d’insolence ou de dépit, et sans autre passion que la douleur ou la joie d’un bon ou mauvais 

succès” (ROUSSEAU, 1954, p. 118). Ver também: Diálogos, 1999, Livro I, p. 67. 

425 Tal como segue no Segundo discurso: “De fato, a comiseração será tão mais enérgica, quanto mais o 

animal espectador (spectateur) se identificar mais intimamente com o animal sofredor (souffrant). Ora, é 

evidente que essa identificação deve ter sido infinitamente mais estreita no estado de natureza que no estado 

e raciocínio. É a razão que engendra o amor-próprio, e é a reflexão que o fortifica; é ela que volta o homem 

sobre si mesmo; é ela que o separa de tudo o que incomoda e o aflige” (ROUSSEAU, 1954, p. 59-60). 

Então, conferimos a intensidade da identificação entre um homem e o outro pela comparação do estado de 

natureza com a condição de raciocínio; de maneira que a identificação que ocorre no estado de natureza é 

mais estreita que a que ocorre na condição de sociabilidade: mais estreita é a realidade natural por ela 

mesma, menos estreita é o mundo da aparência resultante da invenção do próprio gênero humano. 
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sociabilidade. 

O homem da condição solitária sente o valor das conveniências de formação 

esporádica de bandos, quando experimenta da assistência e da concorrência 

respectivamente. Experimenta das conveniências da assistência entre semelhantes quando 

age em bandos e sacia rápidas necessidades; por conseguir perceber que “cada um 

procurava tirar suas vantagens, seja pela força descoberta, se acreditasse possuí-la, seja 

por habilidade e sutileza, caso se sentisse o mais fraco”426. É perceptível que esse estilo 

rousseauniano deixa em andamento o verdadeiro princípio natural de compensação, de 

que a força do forte não sopesa a astúcia do fraco. 

É o desenvolvimento da afetividade que gera hábitos de compartilhamento e laços 

de sociabilidade427 entre os homens. Por meio desses hábitos nascem as relações de 

amizade, os apegos e a constituição de famílias; e cada vez mais, amarram-se mais 

fortemente um ao outro. O problemático da aproximação não é porque decorre dela o 

cultivo do sentimento de amor, mas porque é do amor que brota o ciúme que leva ao 

triunfo da discórdia entre os homens. Todavia, é necessário enfrentar a encruzilhada de 

desafios, tal como se lê: 

À força de se verem, não podem mais passar sem se ver mais. Um 

sentimento terno e doce se insinua na alma, e pela menor oposição 

torna-se um furor impetuoso. A inveja se revela com o amor (l’amour); 

a discórdia triunfa, e a mais doce das paixões recebe sacrifícios de 

sangue humano428. 

 
426 “Instruído pela experiência que o amor ao bem-estar é o único móbile das ações humanas, encontrou-se 

em estado de distinguir as ocasiões raras em que o interesse comum devia fazê-lo contar com a assistência 

de seus semelhantes (l’assistance de ses semblables), e as mais raras ainda onde a concorrência devia fazê-

lo desconfiar deles (la concurrence devait le faire défier d’eux). No primeiro caso, unia-se com eles em 

bando (en troupeau); ou no máximo, por alguma espécie de associação livre que não obrigava ninguém 

(n’obligeait personne), e que não durava mais que a necessidade passageira que a tinha formado. No 

segundo, cada um procurava tirar suas vantagens, seja pela força descoberta, se acreditasse possuí-la, seja 

pela habilidade e sutileza, caso se sentisse o mais fraco (soit à force ouverte, s’il croyait le pouvoir, soit par 

adresse et subtilité, s’il se sentait le plus faible)” (ROUSSEAU, 1954, p. 68). 

427 “Os primeiros desenvolvimentos do coração foram o efeito de uma situação nova que reunia em uma 

mesma habitação comum os maridos e as mulheres, os pais e os filhos. O hábito de viver juntos fez nascer 

os mais doces sentimentos que fossem conhecidos dos homens, o amor conjugal e o amor paternal. Cada 

família tornou-se uma pequena sociedade tanto mais unida, que o apego recíproco e a liberdade se tornaram 

os únicos laços (liens); e foi então que se estabeleceu a primeira diferença na maneira de viver dos dois 

sexos, que até aqui só haviam tido uma. As mulheres tornaram-se mais sedentárias, e se acostumaram a 

olhar a cabana e as crianças, enquanto o homem ia procurar a subsistência comum. Os dois sexos 

começaram também, por uma vida um pouco mais branda (plus molle), a perder alguma coisa de sua 

ferocidade e de seu vigor. Mas, se cada um separadamente torna-se menos próprio a combater as bestas 

selvagens, em compensação foi mais fácil de se reunir (de s’assembler) para lhes resistir em comum” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 69-70). 

428 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 71; 1989, p. 90. 
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Esta nova ordem de coisas a que o gênero humano está inserido, conforme o 

Segundo discurso, em que todas as faculdades e qualidades naturais estão em ação429 é, 

na verdade, a condição de solicitude e aparência. Definitivamente, a tese da fraqueza do 

homem no estado natural resta invalidada, porque não se pode atribuir à condição humana 

originária quaisquer modalidades de necessidades, das quais são necessários muitos 

estímulos e progressos da própria espécie em perfeita interação com outros. 

2.6.3 Cultura do conflito contra o homem mau por natureza 

Os conflitos entre os homens não decorrem da natureza do homem, mas da cultura 

de comparação produzida pelo gênero humano. Se os conflitos são inevitáveis com o 

aperfeiçoamento do espírito e do coração, então é preciso aprender a lidar com os 

conflitos. Uma das formas apontadas que resolve o conflito, conforme Emílio, é a de 

estender ou alargar o amor-próprio em toda parte, porque assim o transformaremos em 

virtude430. Acredita-se que esse procedimento suscita acordos e ponderação em função do 

próprio gênero humano. Neste ponto, Rousseau se insurge principalmente contra a 

hipótese hobbesiana de que o homem é mau por natureza, e que a sua condição no estado 

de natureza é de guerra generalizada, guerra de homem a homem ou guerra de todos 

contra todos. 

A crítica de Rousseau nos remete a uma das principais teses de Hobbes que vem 

se estendendo desde Os elementos da lei natural e política, a de que: “O estado dos 

homens em sua liberdade natural é o estado de guerra”431. No Prefácio do autor ao leitor, 

em sua obra Do cidadão, Thomas Hobbes reforçando sua tese disse: “que a condição dos 

homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente chamar de 

estado de natureza) nada mais é que uma simples guerra de todos contra todos, na qual 

todos os homens têm igual direito a todas as coisas; e, a seguir, que todos os homens, tão 

cedo chegam a compreender essa odiosa condição, desejam (até porque a natureza a tanto 

os compele) libertar-se de tal miséria”432. Hobbes ao sustentar essa proposição: “O estado 

dos homens fora da sociedade civil é um simples estado de guerra” (parágrafo 12, 

Capítulo I, da Parte I), avalia de maneira conclusiva que: “não haverá como negar que o 

estado natural dos homens, antes de ingressarem na vida social, não passava de guerra, e 

esta não ser uma guerra qualquer, mas uma guerra de todos contra todos”433. No Capítulo 

 
429 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 75-76. 

430 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 329. 

431 Cf. HOBBES, 2002, p. 96. 

432 Cf. HOBBES, 1992, p. 18. 

433 Cf. HOBBES, 1992, p. 38. 
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XIII do Leviatã, ele deixa manifesto “que, durante o tempo em que os homens vivem sem 

um poder comum capaz de mantê-los todos em temor respeitoso, eles se encontram 

naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra 

todos os homens”. E logo em seguida, ele disse: “se infere de um tempo de guerra, em 

que todo homem é inimigo de todo homem”434. 

Avaliando a “liberdade definida” em Hobbes e a liberdade republicana, 

Skinner435 salienta que, “a resposta em Os elementos e em Do cidadão fora que o único 

mecanismo provado para introduzir à obediência é o medo”. No entanto, Skinner também 

faz notar que no “Leviatã, Hobbes chegara a considerar como perigosamente insuficiente 

tratar o Estado como nada mais do que um meio de modelar pela coerção nossa vida 

comum”436. Mas reiterando em seguida que “Hobbes não nega, no fim de contas, que a 

maioria das pessoas tende a obedecer seguindo a paixão mais do que a razão”. Porque, 

segundo ele, “a paixão sobre a qual convém contar é o medo”437. 

Nos últimos tempos é possível observar uma releitura do pensamento hobbesiano 

destacando ares mais republicano e propício ao povo. Por essa perspectiva anotamos a 

sugestão de Souki438 referente a questão da política quanto a importância de governar 

seres humanos pelas suas opiniões, ao que ela observa uma sensível mudança na tese de 

Hobbes, no Behemoth: “se isso não pode ser feito pela força ou pela ameaça de força, 

deve-se então encontrar outros meios. Assim, a formação das opiniões dos súditos é o 

meio de que o soberano dispõe para estimular a obediência civil”439. 

Em que pese certas críticas à teoria de Hobbes serem mais bem pontuadas em 

algum aspecto até favoravelmente, a principal crítica contra sua teoria se mantém. Ainda 

pesa a crítica de Rousseau contra a tese de Hobbes de guerra generalizada no estado de 

natureza, a guerra de homem a homem, ou de todos contra todos. Diferentemente do que 

afirma Hobbes, os possíveis combates440 e conflitos que podem ocorrer entre um homem 

 
434 Cf. HOBBES, 2003, p. 109. 

435 Cf. SKINNER, Quentin. Hobbes e a liberdade republicana. Trad. Modesto Florenzano. São Paulo: 

Editora Unesp, 2010. 

436 Cf. SKINNER, 2010, p. 150. 

437 Cf. Ibid., p. 151-152. 

438 Cf. SOUKI, Nádia. Behemoth contra Leviatã: Guerra civil na filosofia de Thomas Hobbes. São Paulo: 

Edições Loyola, 2008. 

439 Cf. SOUKI, 2008, p. 152. 

440 A crítica de Rousseau, que aparece logo na Primeira parte de seu Segundo discurso, é correta em apontar 

que Hobbes “pretende que o homem é naturalmente intrépido, e não busca senão atacar, e combater” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 42). 
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e outro não configuram, por assim dizer, condição de guerra no estado de natureza. 

O homem é naturalmente pacífico e medroso. Ao menor perigo, seu 

primeiro movimento é de fugir; ele não se torna aguerrido senão à força 

do hábito e da experiência. A honra, o interesse, os preconceitos, a 

vingança, todas as paixões que podem fazê-lo desafiar os perigos e a 

morte estão longe dele, no estado de natureza. Não é senão após ter feito 

sociedade com algum homem que ele se determina a atacar outro; e ele 

só se torna soldado após ter-se tornado cidadão. Não se veem aí grandes 

disposições para entrar em guerra contra todos os seus semelhantes441. 

Se a guerra não pode ser antecipada no estado de natureza, não há guerra natural 

entre homens. E se a guerra só pode ser pensada como artefato de sociedade, então, de 

fato, só haverá guerra declarada ou tacitamente sob patrocínio das sociedades. Portanto, 

a guerra só existirá entre um “Estado e outro” ou “entre vários Estados”. Rousseau deixa 

em evidência contra Hobbes a tese de que a guerra decorre das condições de laços sociais 

em que são permeados por relações morais e pelo reconhecimento de deveres que os 

próprios homens se dão de maneira proeminente. Essas condições não podem ser 

encontradas entre os homens que estão completamente entregues à natureza originária. 

Segundo ele, 

os homens nesse estado, não tendo entre si nenhuma espécie de relação 

moral nem de deveres conhecidos, não poderiam ser nem bons nem 

maus, e não tinham nem vícios nem virtudes, a menos que, tomando 

essas palavras em um sentido físico, chamemos vícios no indivíduo as 

qualidades que podem prejudicar a sua própria conservação, e virtudes 

às quais podem contribuir nisso; neste caso deveríamos chamar o mais 

virtuoso aquele que resistisse menos ao simples impulso da natureza442. 

A guerra não pode ser encontrada no Estado de natureza por razão muito simples. 

“A guerra é um estado permanente que supõe relações constantes”443. Percebe-se que essa 

definição ao afastar a hipótese de guerra no estado de natureza deixa evidente que se trata 

de um estado transitório constituído de relações casuais. É forçoso concluir que não há 

guerra fora de estado social. O alvo da guerra é a pessoa pública que se constitui das 

relações constantes de poder. A guerra é feita, portanto, contra seres morais444 e não contra 

 
441 Cf. ROUSSEAU, PDG, 2008, p. 50-51; 2011, p. 159. 

442 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 57. 

443 Cf. ROUSSEAU, 2008, p. 51. 

444 Rousseau mantém a sua hipótese contra Hobbes nos seguintes termos: “Se a guerra não tem lugar senão 

entre os seres morais porquanto não se destina contra os homens, e pode-se fazê-la sem tirar a vida de 
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particulares; por meio da guerra se ataca a soberania de outra pessoa pública, o Estado 

civil: aniquila-se o Estado sem derrubar um único homem; isso mostra que as relações de 

guerra são constituintes de seres morais, não são entre indivíduos ou seres naturais. 

O argumento antropológico tenta esclarecer que as teorias que justificam a 

opressão entre os homens tomando como fundamento a própria constituição da natureza 

humana, querem apenas garantir certo nível de legitimidade às ações que são por vezes 

desencadeadas pelas sociedades. E isto é conclusivamente uma absurdidade. 

Concordamos que o objetivo de Rousseau não é o de defender uma teoria da 

guerra, quando questiona principalmente a teoria de Hobbes, mas mostrar “os limites de 

toda teorização de conflitos armados que não procura compreender como o homem chega 

a querer a guerra”445. 

Se não há conflito na constituição da natureza humana originária, não há 

elementos que justifiquem guerra alguma. Porém, os conflitos existem ou podem existir, 

de fato, apenas entre os homens em sociedade, mas as guerras somente entre sociedades. 

Então como os homens são levados ou podem ser levados a querer a guerra efetivamente? 

Esta interrogação localiza nesse ponto a questão dos interesses que conflitam com 

a vontade geral, que incidem contra os fundamentos da teoria da convenção em Rousseau. 

Principalmente quando se busca extrair por meio do Argumento antropológico os 

elementos que possibilitam entender a seguinte situação: por que os conflitos que existem 

ou podem existir de fato nas sociedades se elevam entre as sociedades, se na constituição 

da natureza humana originária não há elementos que justifiquem a guerra? 

Respondendo a essa pergunta apontaremos o fator se não for o causador ao menos 

é o principal alimentador da guerra. A pergunta inversa ajuda nisso: que falta contra a 

cultura de guerra? – Uma emulação espiritual? Então, por consequência lógica, acerta 

quem diz que sem emulação de sentimento patriótico não há guerra. A crítica 

rousseauniana mostra a insuficiência da argumentação que sustenta a guerra centrada na 

constituição da natureza humana. Os fatores de guerra não são inerentes à condição 

humana, são engendrados nas sociedades solenemente pelas instituições sociais com base 

 

ninguém”. Prova disso é que, segundo ele, assim que “a convenção pública” é derrubada “o ser é destruído 

sem a menor alteração em tudo o que o compõe; e jamais todas as convenções dos homens poderiam mudar 

nada da física das coisas. Que é então fazer a guerra ao soberano: é atacar a convenção pública e tudo o 

que dela resulta; pois a essência do Estado não consiste senão nisso. Se o pacto social pudesse ser atacado 

de um só golpe, no mesmo instante não haveria mais guerra; e desse único golpe o Estado seria morto, sem 

que morresse um único homem” (ROUSSEAU, 2008, p. 60). 

445 Ver nesse sentido a contribuição de Florent Guénard, “Puissance et amour de soi: la théorie de la guerre 

dans la pensée de Rousseau” (In: ROUSSEAU, 2008, p. 193-228). 
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em culturas egoísticas. 

Contra a cultura de guerra temos o outro procedimento apontado pelo Emílio: é 

preciso generalizar e alargar a piedade sobre todo o gênero humano446, querer pela razão 

ir além do amor ao próximo, por amor de nós mesmos. Esta base sólida é retirada do 

próprio homem, serve para a universalização da moralidade, por justiça e em benefício 

do gênero humano. E, por assim dizer, é a localização da identidade de nossa natureza. A 

verdadeira abertura ao advento da comunidade política está no reconhecimento 

ontológico de que a humanidade repousa na incompletude, e, por conseguinte, 

antropologicamente, é frágil para estar sozinha. 

É a fraqueza do homem que o torna sociável; são nossas misérias co-

muns que conduzem (qui portent) nossos corações à humanidade: não 

lhe deveríamos nada se não fôssemos homens. Todo apego é sinal de 

insuficiência: se cada um de nós não tivesse nenhuma necessidade de 

outrem, quase não pensaria em unir-se com ninguém. Assim de nossa 

própria enfermidade nasce nossa frágil felicidade. Um ser realmente fe-

liz é um ser solitário; só Deus goza de uma felicidade absoluta; mas 

quem de nós tem ideia disso? Se algum ser imperfeito pudesse bastar-

se a si mesmo, de que gozaria segundo nós? Seria só, seria miserável. 

Não concebo que aquele que não tem necessidade de nada possa amar 

alguma coisa: não concebo que aquele que não ama nada possa ser fe-

liz447. 

Notamos quão problemática seria a tentativa de levar o homem efetivamente à 

condição de isolado. Mas é preciso lembrar que as primeiras necessidades do homem 

produziram mais afastamento448 do que aproximação. As primeiras observações que o 

gênero humano consegue arrancar do convívio esporádico são factíveis, delas se observa 

a capacidade de comprometimento de cada um e o espírito sociável que desemboca em 

sociedade. É fato, que os homens “não podendo viver sempre sós, viverão dificilmente 

sempre bons”449; de modo que isto se intensifica cada vez mais por causa da natureza 

relacional, em âmbito físico e moral, constituinte da própria condição humana. De posse 

 
446 “Para impedir a piedade de degenerar em fraqueza, é preciso pois generalizá-la e estendê-la sobre todo 

o gênero humano. Então só nos entregamos a ele na medida em que ela está de acordo com a justiça, porque, 

de todas as virtudes, a justiça é a que mais concorre pelo bem comum dos homens (concourt le plus au bien 

commun des hommes). É preciso por razão, por amor a nós, ter piedade de nossa espécie ainda mais que 

de nosso próximo; e é uma grande crueldade contra os homens a piedade com os maus” (1966, p. 329-330). 

447 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 286-287; 1992, p. 246-247. 

448 “O efeito natural das primeiras necessidades consistiu em separar os homens e não em aproximá-los” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 169). 

449 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 277; 1992, p. 237. 
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da noção de causa interna o que fizemos, portanto, foi ousar saber se há na constituição 

da natureza humana alguma causa que aproxime os homens e gere o seu enraizamento 

culminando no engendramento da primeira sociedade entre eles. Com isso, enxergamos 

que o desdobramento e alargamento do fundamento da identidade civil, de maneira justa 

e favorável ao próprio gênero humano, contribui para formação da verdadeira identidade 

humana. 
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CAPÍTULO 3 – ARGUMENTO PSICOLÓGICO 

Este capítulo denominado argumento psicológico é a terceira meta da Parte I desta 

tese, cujo objeto são as vantagens que levam à formulação de vontades na união social. 

O argumento psicológico em Rousseau é o princípio da utilidade comum, capta a moti-

vação interna especificamente correspondente ao status psicológico. De maneira que o 

campo do argumento psicológico remete à questão das condições que levaram ao estabe-

lecimento da sociedade civil. Objetivou-se analisar a utilidade comum como possibili-

dade real da união, cujo princípio da utilidade é o fundamento da sociedade civil. Embora 

a sociedade não seja explicada apenas por meio de um só princípio, acredita-se que o 

princípio da utilidade comum seja o fundamento psicológico que possibilita a união das 

pessoas em prol de alguma coisa vantajosa para todos. Parte-se do princípio de que a 

natureza da vontade, geralmente, consiste em procurar o bem e fugir ao mal. Assim, o 

princípio de que os homens tendem a buscar o que é melhor para si concorda, de certo 

modo, com o princípio antropológico desenvolvido por Rousseau de que é próprio de 

cada ser perseverar sempre em seu modo de existir. Procura-se vencer a dificuldade do 

princípio da utilidade pública em manter domínio no rol dos interesses privados sem a 

supressão definitiva de conflitos de interesses na comunidade política. Este argumento 

acompanha o princípio da utilidade nas principais obras de Rousseau desde o Primeiro 

Discurso, para detectar a utilidade contrastante à sociedade; correlaciona-se aquilo que 

deriva da ordem natural ao que deriva da ordem humana; coteja-se a determinação da 

utilidade imediatamente das próprias coisas necessárias para a existência de cada espécie 

com a determinação indispensável e preferencialmente do que é útil ao conjunto da co-

munidade. Utiliza-se o recurso da razão inversa do Segundo discurso, que ao mesmo 

tempo em que nos leva à defesa do princípio da utilidade o mais necessário e o mais 

negligenciado na sociedade civil, também nos leva à recusa de progresso de inutilidades. 

As linhas críticas do Manuscrito de Genebra ajudam a compreender o princípio da uti-

lidade comum como elemento de distinção entre a boa sociedade a que tem instituição 

legítima e responde ao primado do interesse comum, da que é ilegítima porquanto con-

traria a racionalidade do direito e da humanidade, cuja natureza desviante tem em vista 

apenas os interesses de seus próprios governantes. O argumento da utilidade comum é 

observado desde o preâmbulo das leis constituindo-se aspecto pedagógico da formação 

de virtude cívica, como indica o Contrato social, cujo propósito é esclarecer a conexão 

existente entre o permitido e o prescrito, ou seja, entre o jurídico e o psicológico, de forma 

a manter a conciliação entre justiça e utilidade na ordem da sociedade civil. 
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3.1 Contextualização da dimensão psicológica da teoria do contrato 

Este argumento psicológico é o princípio da utilidade, sua ênfase é a questão das 

condições que levaram ao estabelecimento da sociedade civil. Adeptos da teoria do con-

trato tomaram o cuidado, segundo Robert Derathé, “de distinguir os motivos que levaram 

os homens a renunciar a sua independência natural, para se submeterem a uma autoridade 

comum, do ato ou da convenção que torna essa autoridade legítima”450. Ele compreende 

que há separação entre os aspectos psicológico e jurídico (e, para efeito dessa análise, 

dar-se-á tratamento do Argumento jurídico separadamente). Portanto, é preciso discernir 

quando ocorre essa separação entre aspectos psicológico e jurídico, entre a motivação e 

o fundamento da ação; distinguindo-se os motivos que levam os homens a se submeterem 

a uma autoridade comum, do ato ou da convenção que torna essa autoridade legítima. E, 

neste sentido, duas contribuições se destacam, uma é dada por Thomas Hobbes451, a outra 

é dada por Samuel Pufendorf452. 

3.1.1 Posição de Hobbes 

Hobbes, em seu Leviatã, na Parte 1, Cap. XIII: “Da Condição Natural da Huma-

nidade”, atribui ao fator psicológico a causa principal da união dos homens. Na condição 

natural além de não existir “sociedade”, existe algo “que é pior do que tudo”, segundo 

Hobbes, “um medo contínuo e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, 

miserável, sórdida, brutal e curta”453. Para ele, no estado de natureza os homens não des-

frutam de convívio prazeroso entre si, porque “não existe um poder capaz de intimidar a 

todos”. O convívio depende do fator de coerção. Isto só pode ter sido pensado assim, 

porque Hobbes localiza a fonte da discórdia na própria natureza humana. Ele elenca “três 

causas principais dessa discórdia”: “a competição”, “a desconfiança” e “a glória”. Sendo 

que, 

A primeira leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro; a 

 
450 Cf. DERATHÉ, 1950, p. 173; 2009, p. 261. 

451 HOBBES, Thomas. Leviatã (ou Matéria, forma e poder de uma república eclesiástica e civil). Tradução 

João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

452 PUFENDORF, Samuel. Le droit de la nature et des gens (ou système général des principes les plus 

importants de la morale, de la jurisprudence, et de la politique). Trad. Jean Barbeyrac. Tome Premier. Basle: 

Ches E.&J.R. Thourneisen, Frères, 1732. 

453 Cf. HOBBES, 2003, p. 109. 
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segunda, a segurança; e a terceira, a reputação. Os primeiros usam a 

violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e 

rebanhos dos outros homens; os segundos, para defenderem-nos; e os 

terceiros, por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma opinião 

diferente, e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente 

dirigido às suas pessoas, quer indiretamente aos seus parentes, amigos, 

nação, profissão ou ao seu nome454. 

Resulta do quadro anterior um estado de “guerra de todos os homens contra todos 

os homens”, e que caracteriza a miserável condição que o homem realmente se encontra: 

“a vida do homem é solitária, miserável, sórdida, brutal e curta” 455. Nesta mesma 

condição de “estado de natureza”456 é que Hobbes localiza a possibilidade que o homem 

tem consigo mesmo para escapar da “guerra” latente, a qual consiste em parte “nas 

paixões e em parte na sua razão”. Assim, de acordo com Hobbes, 

As paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte, 

o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e 

a esperança de as conseguir por meio do trabalho. E a razão sugere 

adequadas normas de paz, em torno das quais os homens podem chegar 

a um acordo. Essas normas são aquelas a que em outras situações se 

chamam leis da natureza457. 

Se a ênfase hobbesina é a fonte da discórdia na própria natureza humana, a saída 

da discórdia se localiza no próprio homem. Por essa ênfase, os motivos internos 

sobressaem-se. A possibilidade do estado de paz só se efetiva a partir do próprio homem, 

o homem é levado pela paixão e pela razão a buscar e celebrar a concórdia. Trata-se, 

portanto, de uma questão comportamental, em que o motivo que gera o momento de união 

é produzido pelas paixões, e o ato de união que se confirma pelo pacto458 é fruto de uma 

 
454 Cf. HOBBES, 2003, p. 108. 

455 Cf. Ibid., p. 109. 

456 Trata-se, pela reiteração de MACPHERSON, de “uma hipótese lógica”. Diz ele, “O estado de natureza 

era para Hobbes uma condição logicamente anterior ao estabelecimento de uma sociedade civil perfeita” 

(MACPHERSON, C.B. A teoria política do individualismo possessivo de Hobbes até Locke. Tradução 

Nelson Dantas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 32). 

457 Cf. HOBBES, 2003, p. 111. 

458 “E os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém. Portanto, 

apesar das leis de natureza (que cada um respeita quando tem vontade de as respeitar e quando o poder 

fazer com segurança) se não for instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada 
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vontade por deliberação racional. Assim, enquanto as paixões como o medo da morte 

associado ao desejo de posse e à esperança de realização constituem motivo de união, o 

ato dessa união se faz por um pacto459. É importante atentar-se para a motivação rumo ao 

pacto, porque ela aponta a questão psicológica do fundamento da sociedade. 

3.1.2 Posição de Pufendorf 

Samuel Pufendorf em sua obra Direito da natureza e das gentes (Livro I, Tomo 

I), especificamente no Capítulo IV, “Da vontade humana”, compreende as “paixões” 

humanas “por esses movimentos que excitam a vida para o bem ou para o mal”460. É um 

tipo de movimento que se explica, aqui, pelo âmbito interno, a partir do “princípio 

fundamental” da “indiferença da vontade”. Assim, conforme Pufendorf, 

A principal propriedade da Vontade, e a que parece decolar 

imediatamente da natureza, é que, como temos dito, ela só pode ser 

sujeitada, por um princípio próprio e interno, por uma certa maneira de 

agir fixa e inevitável; e que essa Indiferença interior (porque nós a 

chamamos assim) não poderá jamais ser inteiramente destruída por 

algum meio exterior. (...) que tão logo se destitua a Vontade desse poder 

de agir ou de não agir, se destrói inteiramente toda a moralidade das 

Ações Humanas461. 

Desse ponto de vista psicológico, “a natureza da vontade” consiste, “em procurar 

o bem em geral” e “fugir do mal em geral”462. Mas não é sempre que a “vontade” tem 

“um equilíbrio perfeito”, já que, segundo Pufendorf, “não há nada que a determine a agir 

ou não agir”463. Mesmo que o agir seja, assim, primeiramente condicionado pelas 

“inclinações” que acompanham “prazer e facilidades”; também ainda é preciso 

 

um confiará, e poderá legitimamente confiar, apenas na sua própria força e capacidade, como proteção 

contra todos os outros” (HOBBES, 2003, p. 143-144). 

459 “A matéria ou objeto de um pacto é sempre alguma coisa sujeita à deliberação (porque fazer o pacto é 

um ato da vontade, quer dizer, um ato, e o último ato, da deliberação); portanto sempre se entende ser 

alguma coisa futura, e que é considerada possível cumprir por aquele que faz o pacto” (HOBBES, 2003. p. 

120). 

460 Cf. PUFENDORF, 1732, § VII, p. 61. 

461 Cf. PUFENDORF, 1732, § III, p. 56. (Grifos do autor). 

462 Cf. PUFENDORF, 1732, § IV, p. 58. 

463 Cf. PUFENDORF, 1732, § V, p. 59. 
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considerar, que, de acordo com Pufendorf, no Capítulo II: “Do Estado de Natureza”, 

Livro II, Tomo I, enquanto o animal é conduzido “pelas impressões de seus sentidos”, o 

homem tem a parte principal que dirige todas as outras, que é a “razão”. Assim, Pufendorf 

além de reiterar que “não é preciso absolutamente excluir o uso da justa Razão”, também 

reforça a tese de que “o uso da razão é inseparável do Estado de Natureza”, de tal maneira, 

que, “não se pode, nem se deve separar as obrigações que a razão vem de tempos em 

tempos nos colocar diante dos olhos. E cada um poderá se convencer pela sua própria 

experiência”464. Para Pufendorf, a ordem da natureza, portanto, é o estado de paz, “a paz 

é estabelecida e ordenada pela própria Natureza, independentemente de todo ato 

humano”465. 

Mais especificamente, no Livro VII, Tomo II, que trata “Da origem e da 

constituição das Sociedades Civis”, Pufendorf466 logo que inicia o Capítulo I: “Dos 

motivos que levam os homens a formar as sociedades civis”, mostra que se ocupa com o 

seguinte recorte: “É preciso procurar aqui o que pode ter levado os homens, antes 

dispersos em Famílias separadas e independentes umas das outras, para juntar várias em 

acordo comum sob um mesmo Governo, e para compor um Estado”467. Pufendorf chama 

a atenção para o aspecto da natureza da Sociedade Civil e para os sentimentos e 

inclinações ordinárias do espírito humano. 

Neste sentido, notamos o esforço de Pufendorf para listar algumas razões que 

pretendem retratar uma determinada conexão entre a sociedade e o homem. Observamos 

também a sua crítica contra os sábios, que tentam provar pela “conveniência que existe 

entre a Sociedade e a natureza do homem” as “incomodidades”, “o tédio da solidão”, o 

“uso da fala” que leva “ao comércio”, as “vantagens” que se pode tirar “dos laços de 

contrato em comum”. Em contraposição, é Hobbes que faz ver que “o homem é um 

animal que se ama a si mesmo” e a “seus próprios interesses”, em detrimento de qualquer 

outra coisa; que o homem “não tem inclinação para a Sociedade e para acordos”, que “só 

busca seu prazer” e “vantagem particular”. Todavia, malgrado todas essas razões de 

 
464 Cf. PUFENDORF, 1732, § IX, p. 165. 

465 Cf. PUFENDORF, 1732, § XI, p. 166). 

466 Cf. PUFENDORF, Samuel. [1750]. Le droit de la nature et des gens (ou système général des principes 

les plus importants de la morale, de la jurisprudence, et de la politique). Trad. Jean Barbeyrac. Tome Second. 

Basle: Ches Emanuel Thourneisen. 

467 Cf. PUFENDORF, 1750, Livro VII, Capítulo I, § I, p. 262. 
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Hobbes, diz Pufendorf, “o Homem é um Animal Sociável, isto é, destinado pela Natureza 

a viver em Sociedade com seus semelhantes”. Disso não se segue “necessariamente”, 

continua Pufendorf, “que o homem deseja naturalmente a Sociedade”, mas apenas “que 

tenha uma inclinação natural para a Sociedade Civil”468. Segundo Pufendorf, 

Assim todos os Homens eram crianças quando vieram ao mundo, não 

nascem todos por consequência desse estado de ser verdadeiramente 

membros de uma Sociedade Civil; e a maioria mesmo demora toda sua 

vida nessa incapacidade. Em suma, não é a Natureza, mas a Educação, 

que torna o Homem próprio à Sociedade Civil. O que não nos impede, a 

meu ver, de não poder chamar o Homem “um animal feito para a 

Sociedade Civil”, ou “naturalmente próprio para a Sociedade Civil”, no 

mesmo sentido que se diz, que o Cavalo é naturalmente próprio a andar 

a grande galope469. 

Bastaria, neste sentido, a seguinte ressalva: se a inclinação natural fosse suficiente,  

todo cavalo andaria a grande galope. Compara-se a uma “fábula” o sistema de 

determinados autores que se justifica a partir da união de “Adão e Eva, ou se o quiser, das 

quatro Famílias que restaram depois do Dilúvio, se tenha vindo formar de uma só vez as 

Sociedades Civis”; pois, segundo Pufendorf, não se acha nisso “alguma razão particular 

que obrigasse os Homens a fazer um tal estabelecimento, sem que interviesse alguma 

Convenção”. Pufendorf também argumenta que a simples “multiplicação do Gênero 

Humano, em suas origens foi mais capaz de dispersar as Famílias em diversos lugares da 

Terra, que de os reunir e se formar grandes Sociedades”470. 

Para Pufendorf, os motivos que levam os homens a formar “Sociedade Civil” não 

são as necessidades da vida, nem os desejos mais cômodos e agradáveis. Mas, a 

verdadeira e principal razão, que, segundo Pufendorf, explica porque “os antigos Pais de 

Famílias renunciaram sua independência do Estado de Natureza, para estabelecer as 

Sociedades Civis, é que eles queriam se dar em proteção de males que se possa sofrer um 

dos outros”471. Pufendorf diz que isto concorda “muito bem com os princípios dos quais 

relacionam com o Medo a origem das Sociedades Civis”, e ainda acrescenta que “não 

 
468 Cf. PUFENDORF, 1750, Livro VII, Capítulo I, § III, p. 265. 

469 Cf. PUFENDORF, 1750, Livro VII, Capítulo I, § III, p. 265-266. 

470 Cf. PUFENDORF, 1750, Livro VII, Capítulo I, § V, p. 269. 

471 Cf. PUFENDORF, 1750, Livro VII, Capítulo I, § VII, p. 271-272. 
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entende pela palavra Medo, a Paixão incômoda que consiste na desordem de um assustado 

e desconcertado, mas toda precaução razoável contra os males por vir, em suma, a espécie 

de Desconfiança, como se diz em comum Provérbio, é a mãe da Segurança”472. Portanto, 

Pufendorf concorda com esse motivo quando dá ênfase, de forma conclusiva, ao citar 

Quintiliano, “que é preciso deter por medo, o que não se pode levar a seu dever pela 

Razão”473. 

3.1.3 Posição de Rousseau 

Essa dualidade de pontos de vista entre motivação e fundamento da ação se 

reencontra em Rousseau, que enxerga distinção entre os motivos da associação e o pacto 

que a realiza no plano jurídico. Ele pôde, sem se contradizer, conferir alternadamente ao 

“corpo político”, como seu fundamento, “a utilidade comum”474 e “o contrato social”475. 

A utilidade comum é o “fundamento psicológico da união”, o que a torna possível; 

enquanto o contrato social é o “fundamento jurídico da autoridade política”, o que a torna 

legítima. 

3.2 Utilidade comum como princípio de distinção 

O princípio da “utilidade comum”476 serve para distinguir a boa sociedade como 

a que tem instituição legítima e responde ao primado do interesse comum, da que é 

ilegítima, porque contraria a racionalidade tanto do direito quanto da humanidade, sendo 

que a sua natureza desviante tem em vista apenas os interesses de seus próprios 

governantes. Rousseau sumariza e esclarece, portanto, no Capítulo V, Livro I, do 

Manuscrito de Genebra, a querela por trás das “Falsas noções do liame social”, quando 

diz: 

Toda essa disputa do pacto social me parece se reduzir a uma questão 

muito simples. Que é que pode ter engajado os homens para se reunir 

 

472 Cf. PUFENDORF, 1750, idem, p. 272-273. 

473 Cf. PUFENDORF, 1750, Livro VII, Capítulo I, § XI, p. 279. 

474 Robert Derathé dá ênfase ao fundamento psicológico, “o acordo dos interesses particulares – a utilidade 

comum ou interesse comum – que tornou possível a associação civil e que formou o laço social” (2009, p. 

262). 

475 Charles Edwyn Vaughan diz que Rousseau retoma “a ideia do Contrato pelo expediente, uma utilidade 

comum, como fundação do Estado” (ROUSSEAU, 1915a, p. 444). 

476 O estudo do fundamento jurídico será feito no Capítulo: Argumento jurídico. 
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voluntariamente em corpo de sociedade, se não é a sua utilidade comum? 

A utilidade comum é, pois, o fundamento da sociedade civil. Isto posto, 

que há de se fazer para distinguir os Estados legítimos dos agrupamentos 

forçados, que nada se autoriza, sem antes considerar o objeto ou o fim de 

uns e outros? Se a forma da sociedade tende ao bem comum, ela segue o 

espírito de sua instituição, se ela não tem em vista senão o interesse dos 

chefes, ela é ilegítima por direito de razão e de humanidade; pois mesmo 

que o interesse público concordasse de alguma maneira com a Tirania, 

esse acordo passageiro não será suficiente para autorizar um governo se 

não houvesse o princípio. Quando Grotius nega que todo poder seja 

estabelecido em favor dos que são governados, ele tem muita razão de 

fato; mas é do direito que se questiona. Sua prova única é estranha; deriva 

do poder de um senhor sobre seu escravo, como se de um fato autorizasse 

um fato, e que a escravidão em-si-mesma, fosse menos iníqua que a 

tirania. É precisamente o direito de escravidão que teria de estabelecer. 

Não é questão daquilo que é, mas do que é conveniente e justo, nem do 

poder ao qual se é forçado a obedecer, mas daquele que se é obrigado a 

reconhecer477. 

Da querela anterior, temos uma questão aberta para reflexões posteriores, mas que 

não podemos deixar de enunciá-la aqui, trata-se da tentativa de se legitimar a ordem social 

e política, em âmbito jurídico, em desrespeito ao seu fundamento psicológico da utilidade 

comum ou utilidade pública. Este modo carente de legitimidade é convite aberto ao 

campo da desobediência civil. Neste sentido, não podemos deixar de considerar o alerta 

rousseauniano, de que existe uma sensível diferença de mentalidade entre a obrigação de 

se hipotecar fidelidade ao Estado a que se dá por motivo de fé jurada e a que se dá por 

estima de sua sacralidade e indestrutibilidade. Pois, Rousseau é conclusivo quando se 

opõe a William Warburton, no Capítulo II, Livro II, do Manuscrito de Genebra, em que 

se diz: 

Não é preciso de tudo isso concluir, com Warburton478, “que a política e 

a Religião pudessem ter um objeto comum”; mas que uma serve de 

alguma maneira de instrumento para a outra. Cada um sente bastante a 

 
477 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 68. 

 

478 WARBURTON, William. Dissertations sur l’union de la religion, de la morale et de la politique. 

Trad. Silhouette. Londres: Guillaume Darès, 1742. 
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utilidade da união política, para tornar certas opiniões permanentes e as 

manter em corpo de doutrina e de seita; e quanto ao concurso da religião 

no estabelecimento civil, se vê também que ela não é menos útil de poder 

dar ao liame moral uma força interior que penetra até a alma e seja sempre 

independente dos bens, dos males, da vida mesma e de todos os eventos 

humanos.  Não creio contradizer nesse capítulo o que já disse antes sobre 

o pouco de utilidade do juramento no contrato de sociedade; pois existe 

uma forte diferença entre demonstrar fidelidade ao estado somente 

porque se jurou de manter, ou porque se tem sua instituição por celeste e 

indestrutível479. 

De certo modo, o fundamento psicológico da sociedade civil impõe limite racional 

à ação do poder soberano sobre os súditos. Conforme Manuscrito de Genebra, Livro 

III, Capítulo III, “Da Religião Civil”480, é necessário que, 

Retornemos ao direito, e fixemos os princípios. O direito que o pacto 

social dá ao soberano sobre os súditos não ultrapassa, como tenho dito, 

os limites da utilidade pública. Os súditos só devem pois conta ao 

soberano de suas opiniões conquanto que essas opiniões importem à 

comunidade. Ora, importa bem ao Estado que cada cidadão tenha uma 

religião; mas os dogmas dessa religião só lhe importam na medida em 

que eles se reportam à moral; todos os outros estão além de sua 

competência; e cada um pode ter além disso tais opiniões que lhe 

agradarem, sem que precise o soberano conhecer481. 

Concernentes às coisas que dizem respeito, mais propriamente a importância da 

opinião e ao que não importa à opinião pública, trataremos delas na Terceira razão (11.3.3) 

relativa à Obrigação perpétua. Quanto ao que se refere à dificuldade advinda do mundo 

das artes liberais, muitas vezes se prioriza bem mais o que é mais lucrativo e o que é 

menos útil no campo de produção. De tal forma que, quase sempre o supérfluo ganha 

proeminência em detrimento do que é mais útil para a sociedade. Assim, é preciso reiterar 

 
479 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 91-92; 2003, p. 150. 

480 O “Capítulo III” encerra a última parte do Manuscrito de Genebra, que aparece na edição organizada 

por Charles Edwyn Vaughan (edição publicada em dois volumes, em 1915); já a edição dessa obra 

estabelecida por Bruno Bernardi, E. Murgia e J. Swenson (publicada em 2012), o referido capítulo é 

suprimido. No entanto, uma parte significativa desse capítulo reaparece na versão final do Contrato social, 

no Capítulo VIII do Livro IV, em que essa ênfase está presente. 

481 Cf. ROUSSEAU, 1915, p. 422. 
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que esta forma de prioridade negativa, que até mesmo priva o gênero humano de acessar 

aquilo que sai do próprio campo de produção, como os produtos indispensáveis para 

qualquer pessoa, tem-se tornado uma prática comum e bem hodierna nas sociedades civis. 

O recurso da razão inversa, tal como aparece no Segundo discurso482, em 

conformidade com a reflexão crítica de Rousseau, nos leva tanto para a defesa do 

“princípio da utilidade”, que é considerado “o mais necessário” e o mais “negligenciado” 

na sociedade civil, quanto para a recusa da ideia de progresso em base de “inutilidades”. 

A exposição do fundamento psicológico, o princípio da utilidade, acompanha as 

principais obras de Rousseau483. No Primeiro discurso, Rousseau mostra que reconhece 

a importância, mas não se interessa pelos vários ramos de utilidade que o homem pode 

tirar das artes e das ciências484. Como se lê: 

Em política, como em moral, é um grande mal de algum modo não se 

fazer o bem; e todo cidadão inútil pode ser olhado como um homem 

pernicioso. - Reconsiderai, pois, sobre a importância de vossas 

produções, se os trabalhos dos mais esclarecidos de nossos sábios e de 

nossos melhores cidadãos nos proporcionam tão pouco de utilidade, 

dizei-nos o que devemos pensar dessa multidão de escritores obscuros e 

de letrados ociosos, que devoram em pura perda a substância do 

Estado485. 

Rousseau reafirma esta crítica por meio de sua Resposta ao Rei da Polônia, em 

 
482 “Da sociedade e do luxo que ela engendra nascem as artes liberais e mecânicas, o comércio, as letras, e 

todas essas inutilidades que fazem florescer a indústria, enriquecem e perdem os Estados. A razão desse 

enfraquecimento é muito simples. É fácil de ver que, por sua natureza, a agricultura deve ser a menos 

lucrativa de todas as artes, porque, seus produtos sendo de uso o mais indispensável para todos os homens, 

o preço deles deve ser proporcional às faculdades dos mais pobres. Do mesmo princípio se pode tirar esta 

regra, que em geral as artes são lucrativas em razão inversa de sua utilidade, e que as mais necessárias 

devem enfim tornar-se as mais negligenciadas. Por onde se vê o que é preciso pensar das verdadeiras 

vantagens da indústria, e do efeito real que resulta de seus progressos” (“Nota i”, ROUSSEAU, 1954, p. 

104). 

483 Aparece no Primeiro discurso (1750) e segue em quase todas as obras de Rousseau, com bastante 

distinção, até a publicação do Emilio e do Contrato social (1762). Os fragmentos e Cartas confirmam o 

cuidado de Rousseau com a noção de “utilidade”, principalmente quando se trata das questões de “interesse 

público”. 

484 Cf. Resposta de J.-J. Rousseau ao Rei da Polônia, Duque da Lorena. In: ROUSSEAU, 1999b, 242, p. 

242. 

485 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 14. 
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que destaca uma forte potencialidade relativa à utilidade das artes e das ciências ao 

mesmo tempo em que mostra a natureza desviante das mesmas. 

A ciência é boa em si, isto é evidente, e é preciso ter renunciado ao bom 

senso para dizer o contrário. O autor de todas as coisas é a fonte da 

verdade; tudo conhecer é um de seus atributos. É, pois, participar de 

alguma forma da suprema inteligência, o adquirir conhecimentos e 

espalhar suas luzes. Nesse sentido louvei o saber, e é nesse sentido que 

louvo meu adversário. Ele se estende ainda sobre os diversos gêneros de 

utilidade que o homem pode retirar das artes e das ciências; e eu teria por 

vontade dito o mesmo, se isso tivesse sido o meu objeto. Assim, estamos 

perfeitamente de acordo nesse ponto486. 

Nesse sentido é que se diz que o princípio da utilidade487 se faz presente face às 

necessidades, que podem ser bem ou mal regradas e, ambas, são determinantes da 

condição humana, seja de sabedoria seja de miséria. Conforme o Livro III, do Emílio, 

podemos ver que: “A lei da necessidade, sempre renascente, ensina a boa ocasião ao 

homem a fazer o que não lhe agrada para prevenir um mal que lhe desagradaria ainda 

mais”488. Todavia, o princípio de utilidade é gradual489, a utilidade deve ser sentida e 

compreendida por cada idade do homem. Rousseau insiste no caráter de utilidade mais 

concreta contra o modo de estimar além das próprias coisas. “Há uma estima pública 

ligada às diferentes artes em razão inversa de sua utilidade real. Essa estima se mede 

diretamente sobre sua inutilidade mesma, e assim deve ser. As artes, as mais úteis, são as 

 
486 “La science est très bonne en soi, cela est évident; et il faudrait avoir renoncé au bon sens pour dire le 

contraire. L’auteur de toutes choses est la source de la vérité; tout connaître est un de ses divins attributs. 

C’est donc participer en quelque sorte à la suprême intelligence, que d’acquérir des connaissances et 

d’étendre ses lumières. En ce sens j’ai loué le savoir, et c’est en ce sens que je loue mon adversaire. Il 

s’étend encore sur les divers genres d’utilité que l’homme peut retirer des arts et des sciences; et j’en aurais 

volontiers; dit autant, si cela eût été de mon sujet. Ainsi nous sommes parfaitement d’accord en ce point” 

(ROUSSEAU, 2002a, p. 32). 

487 Este princípio é largamente aplicado, inclusive na educação, como mostra Marilena Chauí em “Prefácio” 

à obra de Salinas Fortes, em que disse: “Assim como o princípio de utilidade serve de critério para o 

estabelecimento do programa de ensino de Emílio, a utilidade para a prática aparece como princípio de 

delimitação do campo do saber: além do território compreendido pelos conhecimentos úteis para a prática, 

situa-se o perigoso domínio em que se dão os delírios da razão raciocinante” (In: FORTES, Luís Roberto 

Salinas. Rousseau: da teoria à prática. São Paulo: Ática, 1976, p. 15). 

488 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 229. 

489 Rousseau utiliza o recurso estilo socrático: Para que serve isto? Essa pergunta suscita apropriadamente 

o peso da utilidade, que “serve de freio às multidões de interrogações tolas e fastidiosas” (1966, p. 230, 

1992, p. 191). 

 



161 

 

que ganham menos”490. No entanto, conforme, Rousseau, a sensibilidade humana se 

ordena mais adequadamente, quando aprende a buscar as coisas pela sua própria utilidade. 

“É por sua relação sensível com sua utilidade, sua segurança, sua conservação, seu bem-

estar, que deve apreciar todos os corpos da natureza e todos os trabalhos dos homens”491. 

Mas, ainda é preciso que se diga que não basta, segundo Rousseau, escolher trabalho útil 

é preciso também que esse trabalho seja honesto492. 

As inutilidades tais como a propagação do luxo aumentam em decorrência da 

natureza desviante das artes e das ciências. Na Última Resposta ao Sr. Bordes, Rousseau 

salienta que “se não houvesse luxo, não haveria pobres” e observa que o luxo é “como as 

vigas com as quais se escoram construções deterioradas e que amiúde acabam por 

derrubá-las”493. Rousseau não acredita em dispositivo de limitação para aquilo que não é 

necessário, e alerta para o fato de ter constatado o mal e encontrado suas causas494 não 

implica que se queira subverter a ordem das coisas doravante. Portanto, Rousseau não 

acredita na possibilidade de “desenraizar o luxo”, depois que ele se estabelece e se 

propaga na sociedade. Isto fica evidente quando questiona a eficácia de se propor leis 

contra o luxo, conforme Carta ao abade Raynal, em que avalia a possibilidade desses 

dispositivos495: “Sobre a inutilidade das leis suntuárias para desenraizar o luxo uma vez 

estabelecido, dizem que o autor não ignora o que há para dizer acerca disso. 

Verdadeiramente não. Não ignoro que quando um homem está morto não é necessário 

chamar médicos”496. No entanto, em vez de perder o seu tempo como proponente de uma 

pretensa bandeira de banimento das inutilidades na sociedade, Rousseau se coloca de 

forma mais útil ao defender a produção de dispositivos legais, no caso em questão, a 

 
490 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 240-241. 

491 Cf. Ibid., p. 242. 

492 “Desejo absolutamente que Emílio aprenda um ofício (un métier). Um ofício honesto (un métier 

honnête), ao menos, que direis? Que significa esta palavra? Todo ofício útil ao público não é honesto? (...) 

não basta escolher um ofício útil, é preciso ainda que não exija das pessoas (gens) que exercem as 

qualidades de alma odiosas e incompatíveis com a humanidade. Assim, retomando a primeira palavra, 

conquistemos um ofício honesto; mas lembremo-nos sempre que não pode existir honestidade sem 

utilidade” (Ibid., p. 256-257). 

493 Cf. ROUSSEAU, 2005a, p. 94. 

494 Cf. Ibid., p. 113. 

495 Trataremos sobre dispositivos que incidem diretamente na propriedade no Argumento jurídico, e na 

Convenção, desta tese. 

496 Cf. ROUSSEAU, 2002a, p. 64; 2005a, p. 117. 
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“sobretaxação”497 de artigos de luxo, com vistas a garantia de recursos para a satisfação 

e felicidade do povo. Fórmula que não está de modo algum em contradição com o aspecto 

psicológico do problema. 

3.3 Utilidade comum como condição real de convivência 

A condição humana de obtenção de vantagens é oposta à condição do estado de 

natureza. Na sociedade civil a convivência entre homens é possibilitada pela utilidade 

comum, que é produto de maquinação e depende da meditação humana. No estado de 

natureza a existência humana é errante e ausente de meditação, a lei natural fala 

diretamente ao coração humano. A habilidade de pensar e de se engajar em relação com 

o outro de forma livre, consciente e deliberada, é posterior à condição “do homem 

selvagem”498. É neste sentido que Rousseau manifesta a sua preocupação crítica, no 

Prefácio de seu Segundo discurso, em que diz: 

Conhecendo tão pouco a natureza, e concordando tão mal sobre o sentido 

da palavra lei, seria bem difícil de encontrar uma boa definição da lei 

natural. Também todas aquelas que se encontram nos livros, além do 

defeito de não serem nada uniformes, possuem ainda o de serem tiradas 

de vários conhecimentos que os homens não podem ter naturalmente, e 

as vantagens das quais eles só podem conceber a ideia após terem saídos 

do estado de natureza. Começa-se por buscar as regras que, para a 

utilidade comum, teriam como propósito que os homens concordassem 

entre si; e depois dá-se o nome de lei natural à coleção dessas regras, sem 

outra prova que o bem que se acha que resultaria de sua prática universal. 

Eis aí seguramente uma maneira muito cômoda de compor definições, e 

de explicar a natureza das coisas por conveniências quase arbitrárias499. 

Rousseau põe atualidade ao debate, chama à reinvenção dos próprios conceitos 

 
497 A defesa desse dispositivo legal aparece em sua obra sobre Economia Política, trata-se, neste caso, de 

um “modo sábio e útil de censurar o uso sem o fazer cessar” (ROUSSEAU, 1915a, p. 273). 

498 Em conformidade com o Segundo discurso em que diz: “Em suma, quando supusermos no espírito dele 

tanta inteligência e luzes que deva ter e encontrar nele de fato lentidão e estupidez, que utilidade retiraria a 

espécie de toda essa metafísica, que não pode se comunicar e que perece como o indivíduo que a tivesse 

inventado? Que progresso podia fazer o gênero humano, disperso nos bosques entre os animais? E até que 

ponto poderia se aperfeiçoar e se esclarecer mutuamente homens que, não tendo nem domicílio fixo, nem 

alguma necessidade um do outro, se reencontrariam talvez apenas duas vezes em sua vida, sem se 

conhecerem e sem se falar?” (ROUSSEAU, 1954, p. 51). 

499 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 36. 
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sobre estado de natureza e lei natural. Ainda no Segundo discurso, Rousseau aponta a 

marca de um decurso de tempo suficiente para produzir alteração na “piedade natural”, 

de forma a enxergar “um justo meio entre a indolência do estado primitivo e a petulante 

atividade de nosso amor-próprio”, um exato estágio de equilíbrio antecipador da condição 

de sociedade civil. Como se lê: 

Assim, ainda que os homens se tornassem menos tolerantes (endurants), 

e que a piedade natural tivesse sofrido alguma alteração, esse período do 

desenvolvimento das faculdades humanas, tendo um justo meio entre a 

indolência e o estado primitivo e a petulante atividade de nosso amor-

próprio, teria sido a época a mais feliz e a mais duradoura. Quanto mais 

se reflete sobre isso, mais se acha que esse estado era o menos sujeito às 

revoluções, o melhor para o homem, e do qual só teria saído por algum 

funesto azar, que, para a utilidade comum, devesse jamais acontecer500. 

Não se trata de um acaso, mas tão somente de uma hipótese evolutiva. A crítica 

reiterada do Segundo discurso mostra que não há prova plausível501 que sustente a 

possibilidade de se fundamentar o “Poder político” e seu extremo, que é o “Poder 

despótico” ou “absolutista”, a partir da “autoridade paternal”. Pois, a autoridade paternal 

não se estende além da doçura e da vantagem daquele que obedece; no caso, os próprios 

filhos. Para Rousseau, pela lei de natureza, o pai só é senhor do filho apenas pelo tempo 

que seu socorro lhe é necessário. A autoridade paternal se distingue da autoridade que vai 

além disso, da que é voltada para a própria utilidade de quem comanda, e que é superada 

pela autoridade despótica que pode até favorecer a alguns, mas de forma conveniente e 

somente como estratégia de se perpetuar no poder. Assim, “em vez de dizer que a 

sociedade civil deriva do poder paternal, caberia dizer, ao contrário, que é dela que esse 

 

500 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 72. 

501 Antes de Rousseau, Algernon Sidney (executado em 1683, autor dos Discursos a propósito do governo, 

publicado somente em 1698) e John Locke (autor do Primeiro tratado sobre o governo civil, 1690), tinham 

feito objeções contra a tese de que a autoridade do monarca derivava da autoridade paternal; consideravam 

que era apenas uma forma de se justificar modos absolutistas, como a “ferocidade do despotismo” e sem 

direito a questionamento por parte de seus próprios súditos. A refutação se dirigia contra esses teóricos, que 

defendiam a fundamentação da autoridade do monarca na autoridade paternal, naturalmente estabelecida e 

mantém as características do poder do pai sobre os filhos: Robert Filmer (autor de Patriarquia, ou o poder 

natural dos reis, 1680); Bossuet (autor de Política tirada das próprias palavras das Santas Escrituras, 

1703); e André Michel Ramsay (Ensaio filosófico sobre o governo civil, 1719). 
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poder tira sua principal força”502. Pois, a esfera privada e a esfera pública têm natureza 

distintas; enquanto a natureza da esfera privada reside na força do “poder paternal” e com 

vistas às “vantagens domiciliares”, já a da esfera pública é constituída pela força do 

“poder político” e não pode ultrapassar as fronteiras do “benefício comum”503. 

Ambas esferas, portanto, impõem limites à ação da autoridade seja do pai seja do 

governo no que diz respeito ao valor da vida humana. Contudo, geralmente, no plano 

factual, a força do poder soberano se projeta temerariamente da esfera pública para a 

esfera privada sem a legitimidade devida e faz precipitar a vida dos indivíduos em nome 

de uma retórica de preservação da própria sociedade civil. Esta situação pode ser 

explicada a partir da privação do caráter de “utilidade pública” que constitui a dignidade 

do próprio Contrato social, e, por meio desta, mais específico, se abre debate sobre a sua 

legitimidade constante. Conforme questiona Rousseau, em seu tratado sobre Economia 

política: 

Mas como o governo do Estado poderia ser semelhante ao da família, 

cujo fundamento é tão diferente? O pai sendo fisicamente mais forte que 

seus filhos, apenas enquanto suas forças lhes for necessário o poder 

paternal tem razão de ser estabelecido pela natureza. Na grande família, 

em que todos os membros são naturalmente iguais, a autoridade política, 

puramente arbitrária quanto à sua instituição, não pode ser fundada senão 

sobre convenções, nem o magistrado comandar aos outros a não ser em 

virtude das leis. O poder do pai sobre os filhos, fundado sobre sua 

vantagem particular, não pode, por sua natureza, se estender até o direito 

de vida e de morte; tampouco o poder soberano, que não tem outro objeto 

senão o bem comum, não tem outro limite senão aquele da utilidade 

pública bem entendido504. 

De certo modo, isto explica o abuso de autoridade dos pais e das magistraturas, 

 
502 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 82. 

503 Ainda na Economia política, é possível observar um forte questionamento político-social de Rousseau, 

o de que os ricos sempre se beneficiam mais das vantagens da sociedade; que as vantagens se destinam 

sempre para quem mais tem e quase nunca resolve a demanda de quem não tem nada ou tem pouca coisa e 

insuficiente para a sua existência: “qu’on devrait toujours compter le premier, est celui des utilités que 

chacun retire de la confédération sociale, qui protége fortement les immenses possessions du riche, et laisse 

à peine un misérable jouir de la chaumière qu’il a construite de ses mains. Tous les avantages de la société 

ne sont-ils pas pour les puissants et les riches?” (ROUSSEAU, 1915a, p. 267). 

504 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 238. 
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esse abuso se constitui em ultrapassar os limites de suas capacidades, momento em que 

acabam por desfechar contra os que estão a depender da eficiência delas. No caso, os 

filhos dos seus pais, o povo dos seus governantes. E, neste caso, mais bem específico 

ainda, pela suplantação do motivo que leva à união de fundação da própria sociedade 

civil, que é “a utilidade comum” ou “pública”. Como é confirmado no Contrato social,505 

em que a família aparece como paradigma de sociedade, sendo “o primeiro modelo das 

sociedades políticas” a se constituir para garantir “o útil” aos seus membros. A metáfora 

do “chefe” vinculado a seu “povo” aparece intimamente ligada à noção de “família”, 

ainda que a família seja um modelo, por natureza, contrastante à noção de sociedade civil. 

“Toda a diferença é que, na família, o amor do pai pelos seus filhos paga-o pelos cuidados 

que lhes rende; e que, no Estado, o prazer de comandar substitui tal amor que o chefe não 

tem por seus povos”506. 

O alcance da noção de “utilidade” é mais bem compreendido pela correlação entre 

aquilo que deriva da ordem natural e aquilo que deriva da ordem humana. Assim, a 

eficiência da ordem natural está em determinar a utilidade imediatamente das próprias 

coisas necessárias para a existência de cada espécie, enquanto a eficiência da ordem 

humana está em determinar, indispensável e preferencialmente, o que é útil para o 

conjunto da comunidade de seus membros. Assim, enquanto a lei de natureza fala ao 

menos para o coração dos particulares, de acordo com o fragmento sobre o Estado de 

Guerra, “por sua vez, o direito das gentes só tem como garantir a utilidade daquele que 

se submete, suas decisões só são respeitadas enquanto o interesse as confirma”507. A 

doutrina da utilidade que aparece em Rousseau, e noutros modernos508, é frequente entre 

 

505 Cf. Du Contrat social, Livro I, Capítulo II: “Das primeiras sociedades” (ROUSSEAU, 2012b). 

506 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 43. 

507 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 305. 

508 Também é o que conclama, Hobbes: “que todo homem se torne útil aos demais” ou “que se acomode e 

se torne social” (HOBBES, Thomas. Do cidadão. Trad. Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 

1992, p. 68). 
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os antigos509. Prova disso é o chamamento de Rousseau, parafraseando Platão510: 

A potência das leis depende ainda mais de sua própria sabedoria que da 

severidade de seus ministros, e a vontade pública tira sua mais intensa 

força da razão que as ditou. É por isso que Platão considera como uma 

precaução muito importante colocar sempre no cabeçalho (à la tête des 

édits) um preâmbulo racional que mostre sua justiça e utilidade. Com 

efeito, a primeira dessas leis é respeitar as leis: o rigor dos castigos não é 

senão um vão recurso imaginado pelos pequenos espíritos em substituir 

pelo terror o respeito que eles não podem obter511. 

A questão de se introduzir um Preâmbulo antes das leis constitui aspecto 

pedagógico para a formação de virtude cívica. Dando-se ênfase nas leis com o objetivo 

de destacar seu caráter de “justiça” e de “utilidade”, tem-se a garantia da eficácia das 

próprias leis no que concerne a sua aplicabilidade em base de maior esclarecimento por 

parte do povo. Na avaliação de Rousseau, se observa maior exigência relativa à sabedoria 

e ao esforço do Legislador quanto a sua atenção para o respeito e flexibilidade das leis. O 

modo de introduzir com preâmbulo também é sintomático na obra de Rousseau; é 

exatamente no Preâmbulo do Contrato social que Rousseau esclarece o seu propósito 

principal, a conexão existente entre o “permitido” e “o prescrito”, ou seja, entre o jurídico 

e o psicológico, de forma a manter a conciliação entre “justiça” e “utilidade” na ordem 

da sociedade civil. “Esforçar-me-ei de aliar sempre, nesta investigação, o que o direito 

permite com o que o interesse prescreve, a fim de que a justiça e a utilidade não se 

encontrem mais separadas”512. 

A preocupação sobre a instituição de vantagens havia sido registrada no fragmento 

Das leis, no qual Rousseau noticia acerca de atrativos ao movimento do interesse de 

utilidade e destaca que a distribuição de recompensa na apreciação de mérito, tem em 

 
509 Conceitos como “boa qualidade” e “utilizável” já estão bem assentados por Aristóteles (Cf. 

ARISTÓTELES. [1989]. La politique. Par J. Tricot. Paris: J. VRIN). O chefe de família deve saber, 

segundo Aristóteles, “se servir e conhecer qual espécie de lã é de boa qualidade e utilizável, ou de má 

qualidade e inutilizável. (...) De um certo ponto de vista, é a função do chefe de família assegurar a 

subsistência dos seus, mas de um outro ponto de vista este não é seu afazer, mas afazer da arte que está a 

seu serviço” (I, 10, p. 64-65). 

510 PLATÃO. [1980]. Diálogos: Leis. Volumes XII-XIII. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade 

Federal do Pará (Cf. Leis, Livro IV, 722b-724b). 

511 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 246. 

512 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 41. 
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vista a potencialização daquilo que responde a virtuosidade na sociedade, contra o que 

gera desonra pública, excita hipocrisia e nutre a avareza. 

O terror pode conter os celerados; mas não é possível para os grandes 

crimes que iniciam a corrupção de um povo; e é para prevenir esses 

começos que é necessário empregar toda a força das leis. Eis o princípio 

sobre o qual é preciso julgar de que podem as leis, não somente para 

reprovar o vício, mas também para encorajar a virtude. Sei que o primeiro 

preço das boas ações é o prazer de as ter feitos; mas os homens não 

conhecem o prazer senão após o ter apreciado, e necessitam de motivos 

mais sensíveis para lhes dar o primeiro hábito de bem fazer. Esses 

motivos são recompensas bem escolhidas e melhor distribuídas; sem as 

quais, longe de honrar a virtude, elas não fariam senão excitar a hipocrisia 

e nutrir a avareza. A escolha e essa distribuição são a matéria-prima (chef-

d’oeuvre) do Legislador. Um mau preceptor não sabe senão açoitar; um 

mau ministro não sabe senão fazer pendurar ou meter na prisão. Assim 

nossos políticos, que só creem factíveis as pequenas coisas que eles 

fazem, não terão cautela de adotar essas máximas; e supondo o melhor 

para nós. Pois, se eles admitissem a utilidade das recompensas, só 

imaginariam dinheiro, pensões, gratificações; estabeleceriam depressa 

novos impostos que distribuíssem algumas pequenas porções para essa 

multidão de escravos e de patifes que lhes cercam, e meteriam o restante 

em suas bolsas. Eis o que povo ganharia disso513. 

A questão da “utilidade geral” e “particular”, apresentada por Rousseau no 

Extrato sobre a Paz Perpétua, suscita a necessidade de consenso no conflito entre 

vontades dos interessados. “Quando a utilidade geral e particular tiver sido demonstrada, 

não veremos mais, na razão das coisas, que causa possa impedir o efeito de um 

estabelecimento que só depende da vontade dos interessados”514. Rousseau concorda que 

a glória dos governantes consiste em saber515 honrar e promover a “utilidade pública”, 

 
513 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 331. 

514 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 376. 

515 Para Rousseau, a sabedoria não deve ser descartada onde preside a fortuna, mesmo pela sua inutilidade. 

“Enfin, inutilité de la sagesse, où préside la fortune; désolation continuelle des peuples; affaiblissement de 

l’État dans les succès et dans les revers; impossibilité totale d’établir jamais un bon Gouvernement, de 

compter sur son propre bien, et de rendre heureux ni soi ni les autres” (ROUSSEAU, 1915a, p. 386). 
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em vez de fazer “guerra”, derramar “sangue” e praticar “maledicências”516. Rousseau 

aprecia a dignidade do “Projeto de paz perpétua”517, mesmo não acreditando tanto no 

sucesso de um projeto dessa natureza, principalmente pelo “o aviltamento da utilidade”518 

no seu tempo. 

3.4 Eficiência da utilidade pública 

Realmente, a perspectiva da doutrina pura da vontade geral em Rousseau é que a 

eficiência da utilidade pública consiste precisamente na capacidade moral de 

autorreflexão silenciosa519 de cada indivíduo compartilhante da sociedade. Isto é 

evidente. 

Neste sentido, o argumento psicológico da própria capacidade de cada indivíduo 

para autorreflexão contém ambiguidades que devem ser esclarecidas. Ora, é da essência 

da autorreflexão o conflito de interesses; faz parte da natureza da espiritualidade humana 

a operação em conflitos. Por isso, é indispensável o trabalho e esforço contínuo do 

Governo para desenvolver a consciência social em todo liame da sociedade. A verdadeira 

República é a condição de possibilidade de todo Governo legítimo, mas nem por causa 

disso ela pode ser considerada como ordem social de homens perfeitos. Exceto, se os 

homens fossem deuses; seria uma absurdidade pensar assim. A condição de sociabilidade 

carrega um viés trangressor, fator de infelicidade humana e de ruína do Estado; o Contrato 

dá conta desse alcance. Por isso, cabe à educação pública a formação da cidadania com a 

consciência de que é dever que se cumpra compromissos sociais por parte do conjunto 

dos indivíduos. Esta é a expectativa de utilidade pública da república, de que todos os 

entes morais cumpram seu dever na relação com o próprio Soberano, quando ele 

reconhece a limitação natural dos indivíduos, nos seguintes termos: 

 
516 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 380. 

517 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 388. 

518 É preciso examinar o que está por trás de um “projeto de república cristã”: “mais qui, ayant pour raison 

secrète l’espoir d’abaisser un ennemi redoutable, recevait de ce pressant motif une activité qu’il eῦt 

difficilement tirée de la seule utilité commune” (ROUSSEAU, 1915a, p. 393). 

519 Conforme Manuscrito de Genebra, Livro I, Capítulo II, em que se lê: “Com efeito, que a vontade geral 

seja em cada indivíduo um ato puro do entendimento que raciocina no silêncio das paixões sobre o que o 

homem pode exigir de seu semelhante, e sobre o que seu semelhante tem direito de exigir dele, ninguém 

discordará” (ROUSSEAU, 2012a, p. 38). Recepciona neste ponto o que foi dito exatamente por Diderot em 

seu verbete Direito natural (Moral), IX (In: DIDEROT; D’ALEMBERT, v. 4, 2015, p. 106), cuja formulação 

posterior: CS, I, VII, §7, 2012b, p. 55-56, servirá para disconcordância de Rousseau com ele. 
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Com efeito cada indivíduo pode como homem ter uma vontade 

particular contrária ou dissemelhante (dissemblable) à vontade geral 

que tem como cidadão. Seu interesse particular pode lhe falar bem 

distintamente do que o interesse comum; sua existência absoluta e 

naturalmente independente pode lhe fazer considerar o que ele deve à 

causa comum como uma contribuição gratuita, cuja perda será menos 

nociva aos outros do que o pagamento não tornasse oneroso para si, e 

olhando a pessoa moral que constitui o Estado como um ser de razão 

porquanto não é um homem, ele desfrutaria dos direitos do cidadão sem 

querer cumprir os deveres de súdito; injustiça cujo progresso causaria a 

ruína do corpo político520. 

Agir moralmente não é algo tão natural como geralmente se imagina no mundo 

da vida, a expectativa de moralidade nas ações dos indivíduos depende da motivação que 

deve permanecer vinculada ao verdadeiro compromisso do corpo político. Este é o 

sentido do Contrato social, cuja moralidade faz com que o homem “se vê forçado a agir 

sobre outros princípios, e a consultar sua razão antes de escutar suas inclinações”521. 

Todavia, ainda resta outra ambiguidade quanto a eficiência da utilidade pública, 

principalmente tendo em vista que a vontade geral continuamente é expressa: não pode 

errar; e, o fato de que, por vezes, o povo é mal-esclarecido. Por isso, o Contrato é uma 

escala eficiente, porque permite aferição daquilo que consiste enquanto utilidade pública 

no campo da decisão. Pragamaticamente, tem-se a necessidade de cálculo para 

cômputo522 de votos, de maneira que a expectativa é que a aproximação seja a melhor 

possível da vontade geral. Da vontade geral destacam-se, necessariamente, o caráter de 

justeza e a utilidade pública, das decisões do povo destaca-se, possivelmente, o caráter de 

utilidade por conveniência. Vemos, com relação ao Capítulo III: “Se a vontade geral pode 

errar”, do Livro II, do Contrato social, como se segue: 

Que a vontade geral é sempre justa e tende sempre à utilidade pública: 

mas não se segue que as deliberações do povo tenham sempre a mesma 

retidão. Deseja-se sempre seu bem, mas nem sempre a vê. Jamais se 

 
520 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VII, §7, 2012b, p. 55-56. 

521 Cf ROUSSEAU, CS, I, VIII, §1, 2012b, p. 56. 

522 Em sua nota ao primeiro parágrafo do Capítulo II, Livro II, do Contrato social, se lê: “Para que uma 

vontade seja geral não é necessário que ela seja unânime, mas é necessário que todos os votos sejam 

contados; toda exclusão formal rompe a generalidade” (ROUSSEAU, 2012b, p. 62). 
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corrompe o povo, mas as vezes o enganam, e é só então que ele parece 

querer o que é mal523. 

Dizemos que o critério de utilidade que dialoga imediatamente com o corpo 

comum da sociedade civil em sua totalidade é a utilidade pública, já o critério de utilidade 

associado à composição de forças diz respeito à utilidade por conveniência. Este viés da 

utilidade pública faz com que a vontade geral ainda possa permanecer em Estado à beira 

da ruína. “Cada um, separando seu interesse do interesse comum, vê bem que não pode 

separá-lo totalmente”, mesmo agindo egoisticamente ainda se vê que “ele deseja o bem 

geral para seu próprio interesse tão fortemente quanto qualquer outro”524. 

O critério da eficiência da utilidade pública também ajuda a compreender os tipos 

de formas de governo em Rousseau525. Assim, pela aplicabilidade do critério de 

“utilidade” em escala absoluta ou relativa temos a diferenciação entre formas de governo 

republicano-democráticas e monárquicas. Nos “Estados livres”, conforme Rousseau, “em 

tudo se emprega a utilidade comum”, neste sentido, a utilidade é absoluta. Enquanto nos 

“Estados monárquicos” “as forças públicas e particulares são recíprocas”, o nível de 

utilidade passa a depender do grau de equilíbrio de forças de cada parte; de modo que um 

lado “aumenta pelo enfraquecimento de outro. Enfim, em vez de governar os súditos para 

torná-los felizes, o despotismo os torna miseráveis para lhes governar”526. Esse tipo de 

 
523 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 64. 

524 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, I, §6, 2012b, p. 140. 

525 “Chamo pois República todo Estado regido pelas Leis, sob alguma forma de administração que isso 

possa ser, porque, então, somente o interesse público governa, e a coisa pública é alguma coisa. Todo 

Governo legítimo é republicano: explicarei mais adiante o que é Governo” (ROUSSEAU, CS, II, VI, §9, 

2012b, p. 73). Em nota, se lê: “Entendo não somente por essa palavra uma Aristocracia ou um Democracia, 

mais em geral todo governo guiado pela vontade geral, que é a lei. Para ser legítimo não é preciso que o 

Governo se confunda com o Soberano, mas que seja ministro dele: então a monarquia ela mesma é 

república. Isto é esclarecido no livro seguinte” (Idem., ibid). Depois de tratar das três formas de governo, 

indicando a possibilidade de muitas outras tantas mistas pelo desdobramento das três e multiplicação de 

cada entre todas, ele avança com a seguinte sumarização: “Com efeito, quanto mais refletimos, mais 

encontramos as diferenças entre os Estados livres e os monárquicos; nos primeiros tudo se emprega para 

utilidade comum; nas outras as forças públicas e particulares são recíprocas, e uma se aumenta pelo 

enfraquecimento de outra. Enfim, em lugar de governar os súditos para torná-los felizes, o despotismo os 

torna miseráveis para governá-los” (ROUSSEAU, CS, III, VIII, §6, 2012b, p. 114). Professor Lourival 

Gomes Machado em nota preparada às Obras de Jean-Jacques Rousseau, Obras políticas. v. II. Org. 

Paul Arbousse-Bastide. São Paulo: Editora Globo, 1962), faz o seguinte destaque: “É curiosa a oposição 

entre Estados livres e monárquicos que deixa transparecer claramente a oposição de Rousseau às côrtes e 

aos reis. Ademais, o raciocínio prossegue no pressuposto de que nos Estados livres (democracias e 

aristocracias eletivas, ao que parece) o que o Governo toma ao povo, a este volta, enquanto o despotismo 

(ou seja: a monarquia) leva o povo a perder para que o governo ganhe” (ROUSSEAU, v.2, 1962, p. 150). 

526 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 114. 
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dificuldade liga-se, de fato, à utilidade relativa. Sobre a legimtidade trataremos mais 

especificamente adiante na parte da tese denominada A Questão da Legitimidade. 

A questão do reconhecimento apenas por “obediência”527 não tem a mesma 

importância que o reconhecimento que fala para o coração528 ou para a razão529. A melhor 

condução humana dispensa a força530 e está atenta ao aspecto psicológico de quem é 

conduzido, ela remete sempre ao para que serve531. Como mostra o livro IV do Emílio, 

em que se lê: “O que nos serve, o procuramos; mas o que nos quer servir, o amamos. O 

que nos prejudica, o evitamos; mas o que nos quer prejudicar, o odiamos”. Isto requer que 

a autoridade do governante responda à “confiança”, ao trato “racional”, ao domínio de 

“conhecimento”, às expectativas de “vantagens” e sentimento de “utilidade”. 

Confirmando, de certa maneira, a metáfora do “condutor amado” localizada também 

nesse livro: “é sábio, esclarecido, que, desejando sua felicidade, diz o que pode lhe 

proporcionar. Deve saber que, para seu próprio interesse, é conveniente escutar seus 

avisos”532. Portanto, uma condução em base concreta e de interesse efetivo, tem em vista 

sempre “a arte mais necessária para o homem e o cidadão”, forja em ambos a necessidade 

 
527 Ao rejeitar ideia de obrigação que opera com a possibilidade de julgamento contrário, no Livro IV, do 

Emílio, ele afirma: “A respeito da revelação, se fosse melhor raciocinador ou mais instruído, talvez eu 

sentisse sua verdade, sua utilidade para aqueles que tem a felicidade de reconhecê-la, mas se vejo em seu 

favor provas que não posso combater, vejo também contra ela objeções que não posso resolver. Há tantas 

razões sólidas pró e contra, que, não sabendo a qual me determinar, não a admito nem a rejeito; rejeito 

somente a obrigação de reconhece-la, porque essa obrigação pretendida é incompatível com a justiça de 

Deus, e que, longe de suprimir com ela os obstáculos à salvação, ele os teria multiplicado, ele os teria 

tornado insuportáveis para a maior parte do gênero humano” (ROUSSEAU, 1966, 401; 1992, p. 361). 

528 Rousseau entende que “o que Deus quer que um homem faça, não o faz dizer por um outro homem, di-

lo ele mesmo, escreve-o no fundo de seu coração” (Ibid., p. 275). 

529 Nota-se, no Livro III, do Emílio, que a criança só é capaz de raciocinar quando a razão toma o lugar da 

autoridade. “Se jamais substituirdes em seu espírito a autoridade pela razão, nunca raciocinará; não será 

mais que o joguete da opinião dos outros” (ROUSSEAU, 1966, p. 215; 1992, p. 176). E, finalizando, 

acrescenta: “Forçado a aprender por si, usa de sua razão e não a de outrem; pois, para nada dar à opinião, 

não precisa dar nada à autoridade” (Ibid., p. 269 / p. 230). E, no Livro IV, alerta contra possíveis vícios em 

função de desdobramentos desse inconveniente: “de dar lições que assemelhem às suas lições, de substituir 

em seu espírito a sua própria experiência e o progresso de sua razão pela experiência e autoridade do 

mestre” (Ibid., p. 308 / p. 268). 

530 A força carece de sentido quando contrastada à autoridade fundada na natureza. Esta deriva seu 

fundamento da utilidade na ordem das próprias coisas. 

531 No Livro V, do Emílio, o movimento de utilidade faz exigências: algo cuja utilidade possa ser percebida, 

cuja utilidade tem idade apropriada, cuja utilidade possa ser sentida, distintamente em gênero (Cf. 

ROUSSEAU, 1966, p. 480; 1992, p. 437). 

532 Cf. ROUSSEAU, 1966, 321; 1992, p. 280. 
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“de saber viver com seus semelhantes”533. O modelo de “homem útil” é o retratado por 

Rousseau no “homem bom”, como aquele que sabe experimentar e distribuir o que é útil 

para além dos que estão em sua volta, atinge todas as latitudes. Conforme o Livro V, do 

Emílio, esse modelo é contrastante ao “homem gentil” de John Locke, que não vai além 

de um aristocrata ou simples fidalgo534. O homem bom rousseaniano é descrito, tal como 

a lição de vida e de solidariedade, resumidamente assim: “Em uma palavra, ele estende 

seu zelo e seus cuidados a tudo o que é de primeira utilidade e geral”535. 

Do ponto de vista do argumento psicológico, a anterioridade da utilidade pública 

aponta para priorização da educação. O processo de formação de compromissos no 

espírito humano e de sua consciência se inicia sopesando-se pela sua utilidade. De acordo 

com o Livro II, do Emílio, os motivos de prazer e de utilidade são preferíveis à relação 

por simples obediência, para a produção de resultados desejáveis536 ainda na formação da 

criança. E, no Prefácio dessa obra, Rousseau diz que a “arte de formar os homens”, por 

assim dizer, “é a primeira das utilidades” e que seu “objeto é novo depois do livro de 

Locke”537. A robustez do homem e a sua saúde no início, dependem apenas dos trabalhos 

físicos. Pois, o caminho para reforçar o temperamento e a saúde do homem no primeiro 

momento, segundo Rousseau, é o da “utilidade dos trabalhos manuais e exercícios do 

corpo”538. Mas não se trata de utilidade pouco plausível que sugere uma abordagem 

individualista, e que talvez não dialogasse com a utilidade do corpo em comum. Pelo 

contrário, a noção de utilidade que é preservada por Rousseau é a de utilidade pública. A 

ordenação, por princípio, é a da utilidade púbica. Como sugere nessa obra, os vícios e os 

conflitos decorrentes são engendrados pela relação de dependência criada pelo próprio 

homem, em que se lê: 

Há duas espécies de dependência: a das coisas, que é da natureza; a dos 

homens, que é da sociedade. A dependência das coisas, não tendo 

nenhuma moralidade, não é nociva à liberdade, e não engendra vícios; a 

 
533 Cf. Ibid., 1966, p. 430, 1992, p. 389. 

534 Cf. Idem., ibid., p. 465 / p. 423. 

535 Cf. Ibid., p. 571 / p. 524. 

536 Cf. Ibid., p. 145 / p. 110. 

537 Cf. Ibid., p. 32 / p. 6. 

538 Cf. Ibid., p. 61 / p. 33. 
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dependência dos homens sendo desordenada os engendra todos539. 

Portanto, ainda que as contradições do sitema social sejam explicadas a partir da 

relação de dependência criada pelo próprio homem, entretanto, para efeito dessa análise, 

é preciso lembrar a nota em que avisa que demonstrou em seus Princípios do Direito 

Político, que “nenhuma vontade particular pode ser ordenada no sistema social”540. 

Por fim, pudemos acompanhar o fundamento psicológico, o princípio da utilidade, 

nas principais obras de Rousseau desde o Primeiro Discurso, cuja emergência testemu-

nha tanto a importância do argumento da utilidade como o desinteresse do autor por vie-

zes de utilidade tiradas das artes e das ciências que despotencializam a condição humana 

em sociedade. A noção de utilidade é correlacionada com aquilo que deriva da ordem 

natural e com o que deriva da ordem humana; coteja a determinação da utilidade imedia-

tamente das próprias coisas necessárias para a existência de cada espécie com a determi-

nação indispensável e preferencialmente do que é útil para o conjunto da comunidade. 

Vemos que o recurso da razão inversa que aparece no Segundo Discurso ao mesmo tempo 

em que nos leva à defesa do princípio da utilidade, considerado o mais necessário e o 

mais negligenciado na sociedade civil, também nos leva à recusa de progresso em base 

de inutilidades. Desde o Manuscrito de Genebra, o princípio da utilidade comum serve 

como elemento de distinção entre a boa sociedade como a que tem instituição legítima e 

responde ao primado do interesse comum, da que é ilegítima duplamente, porquanto con-

traria a racionalidade do direito e da humanidade, cuja natureza desviante tem em vista 

apenas os interesses de seus próprios governantes. O argumento da utilidade comum é 

observado na noção de preâmbulo antes das leis, constituindo-se em aspecto pedagógico 

da formação de virtude cívica; tal como indicado no Contrato social, em que esclarece 

seu próprio propósito: a conexão existente entre o permitido e o prescrito, ou seja, entre 

o jurídico e o psicológico, de forma a manter a conciliação entre justiça e utilidade na 

ordem da sociedade civil. (Chamamos a atenção ao Argumento Jurídico, mais adiante). 

 

  

 
539 “Il y a deux sortes de dépendances: celle des choses, qui est de la nature; celle des hommes, qui est de 

la société. La dépendance des choses, n’ayant aucune moralité, ne nuit point à la liberté, et n’engendre point 

de vices; la dépendance des hommes étant désordonnée les engendre tous” (ROUSSEAU, 1966, p. 100-

101). 

540 Cf. Ibid., p. 100. 
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CAPÍTULO 4 – ARGUMENTO HISTÓRICO 

Este capítulo denominado argumento histórico é a quarta meta da Parte I desta 

tese, cujo objeto é a suficiência do valor da abordagem conceitual e dialética, disponibi-

lizada pelo método histórico-hipotético que aparece definido no Segundo discurso, cujas 

linhas históricas da condição social humana são em base de desigualdade e constituem o 

modelo antitético ao estado de natureza. O argumento histórico capta a história de ma-

neira conceitual e dialética541, sem ousar esvaziá-la da riqueza de seus sentidos e sem a 

exclusão da expectativa de futuro542. O cerne dessa história registra a constituição da frá-

gil condição humana em sua totalidade. Trata-se, portanto, da história sob a perspectiva 

crítica de Jean-Jacques Rousseau, de maneira a entender o advento da história no plano 

conceitual, na densidade e intensidade de seus sentidos em fecundo diálogo com a condi-

ção humana. Objetivou-se analisar a especificidade da história no delineamento das ten-

sões entre realidades. Observa-se a existência de dois vieses na abordagem histórica, um 

viés que não espera coisa boa do progresso social e outro que aposta ainda nas lições 

instrutivas que a história pode oferecer à humanidade. Trabalhou-se com a hipótese de 

que a história hipotética dispensa a factual na formulação do quadro de explicação da 

união dos homens para formarem a sociedade. Não obstante, indicou-se a potencialidade 

do viés metodológico calcado na historicidade que Rousseau, segundo Leo Strauss, “ao 

contrapor Hobbes, Locke e os enciclopedistas a Platão, Aristóteles e Plutarco, rejeitou 

importantes elementos do pensamento clássico que seus antecessores modernos ainda ti-

nham preservado”543. Na crítica histórica formulada por Rousseau enxerga-se uma espé-

cie de deslocamento da história do plano factual e temporal, mas já na primeira leitura 

 
541 Gérard Lebrun insere “a biografia de Jean-Jacques Rousseau na dialética da universalidade abstrata” 

(LEBRUN, Gérard. Kant e o fim da metafísica. Trad. Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: 

Martins Fontes, 1993, p. 491). Esta percepção responde à análise apontada no artigo, Contrat social ou 

marché de dupes? (LEBRUN, Gérard. [1980]. Contrat social ou marché de dupes?. MANUSCRITO, 

Revista de Filosofia, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, Unicamp, SP, vol.III, n.2, 

abril, 1980). O seu argumenta é o seguinte: “Se entro em uma união civil, é unicamente por amor de mim 

mesmo (que Rousseau distingue tão forte do amor-próprio), e guiado por um cuidado de segurança 

ontológica: não mais ser nunca mais submetido a Outrem, não ser mais exposto ao capricho de um Outro” 

(Idem., p. 27). 

542 Victor Goldschmidt sugere que “a filosofia da história de Rousseau parece excluir o futuro, menos 

decididamente, sem dúvida, que a de Hegel”. Em relação à “marcha futura da história universal” em 

Rousseau, ele reitera que só se pode “formar conjecturas” e que essa história “admite retornos cíclicos” 

(GOLDSCHMIDT, Victor. Anthropologie et politique: les principes du système de Rousseau. Paris: 

Librairie Philosophique J. VRIN, 1983, p. 762). 

543 STRAUSS, Leo. [2014]. Direito natural e história. [2014]. Tradução Bruno Costa Simões. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2014. p. 305. 
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também se observou que esse afastamento significa mais que distanciamento e esqueci-

mento do elemento fático e histórico. Esta maneira de discernir a história aponta a emer-

gência de outro modo de aproximação e tratamento dos próprios fenômenos sociais em 

seus aspectos mais formais possíveis, ousa a revelação da dimensão simbólica da própria 

história. Nosso problema é o seguinte: desconfiar do plano dos fatos prova a descrença 

na história? Criticar forma da história testemunha contra a condição humana? A descon-

fiança do modo tradicional de operar a história no plano da facticidade se alimenta das 

próprias instruções e registros, cujo ritmo e progresso produzem efeitos mais negativos 

que positivos para a humanidade. Na perspectiva deste argumento histórico, a resistência 

de Rousseau face ao olhar histórico tradicional é motivada pela pouca plausibilidade do 

modo específico de operação da história, porquanto revela o homem apenas como simu-

lacro sendo cada vez mais desfigurado. 

4.1 Dificuldades da história: o temporal e atemporal 

A localização de dificuldades que contrastam o que é local e temporal544 em sua 

natureza de variedade e multiplicidade com aquilo que tem mais valor universal e atem-

poral545 põe em questão a noção de “historicidade”, em base de limites racionais e con-

cretude. No Preâmbulo de seu Segundo discurso, Rousseau conclama a própria humani-

dade para escutar a sua história. 

Ó homem, de qualquer região que sejas, quaisquer que sejam tuas opi-

niões, escuta. Eis tua história tal como acreditei lê-la, não nos livros de 

teus semelhantes que são mentirosos, mas na natureza que não mente 

jamais. Tudo o que sair dela será verdadeiro. Só existirá de falso o que 

 
544 Leo Strauss diz que “não foi a escola histórica que descobriu a variedade local e temporal das noções de 

justiça: o óbvio não precisa ser descoberto. O máximo que se poderia dizer é que ela descobriu o valor, o 

encanto, a interioridade do local e do temporal, ou que descobriu a superioridade do local e do temporal em 

relação ao universal. Seria mais prudente dizer que, radicalizando a tendência de homens como Rousseau, 

a escola histórica afirmou que o local e o temporal têm um valor mais elevado que o universal. Como 

consequência, aquilo que se pretendia universal se revelou, por fim, derivado de situações limitadas no 

espaço e no tempo, uma realidade local e temporal instatu evanescendi” (STRAUSS, 2014, p. 18). 

545 A escola histórica, conforme Leo Strauss, “conseguira desacreditar os princípios universais ou abstratos; 

acreditara que os estudos históricos revelariam padrões particulares ou concretos. Contudo, os historiadores 

imparciais tiveram que confessar sua incapacidade de extrair quaisquer normas da história: não restou 

nenhuma norma objetiva. A escola histórica tinha ocultado o fato de que os padrões particulares ou 

históricos só podem se tornar dignos de autoridade quando apoiados num princípio universal que impõe ao 

indivíduo a obrigação de aceitar ou submeter-se aos padrões propostos pela tradição ou à situação que o 

moldou. Contudo, nenhum princípio jamais sancionará a aceitação de qualquer padrão histórico ou de 

qualquer causa vitoriosa” (Idem, p. 21). 
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eu tiver misturado de meu sem querer546. 

A história de que Rousseau fala é do tipo conceitual, que, de acordo com Louis 

Althusser, é “tão pobre em história” e ao mesmo tempo “rica em conceitos” e se refere 

“diretamente ao conteúdo real da sociedade, da moral e da política” em “categorias no-

vas”547. 

Rousseau se revelara no Primeiro discurso, dicotomicamente, como escritor po-

lítico: um pessimista quanto à história de seu tempo e um otimista ao escrever contra o 

seu próprio tempo. Pessoalmente, Rousseau se mostra como um escritor crítico que es-

creve para o futuro. Ele está atento para além de seu próprio século, isso fica evidente 

logo no segundo parágrafo do Prefácio deste Discurso, quando ele reluta contra o seu 

tempo, em que muitos homens se deixam “subjugar pelas opiniões de seu século, do seu 

país, de sua sociedade”. E acrescenta que “não é necessário escrever para tais leitores, 

quando se quer viver além de seu século”548. Todavia, o pessimismo histórico de Rous-

seau, face ao futuro da sociedade uma vez corrompida é mais latente e aparece mais; esse 

pessimismo parece realmente tomar de sobressalto o espírito de suas obras, principal-

mente, este Discurso, em sua totalidade. 

4.2 Induções históricas testemunham contra o plano fático 

Rousseau declara o viés negativo da mentalidade histórica como uma “fatalidade 

verdadeira” e diz nunca ter visto “um povo, uma vez corrompido, voltar à virtude”. Para 

Rousseau, é inexequível querer “destruir as fontes do mal”, tais como “os alimentos da 

vaidade, do ócio e do luxo”, ou querer voltar à “primeira igualdade conservadora da ig-

norância e fonte de toda virtude”. Não levaria a nada, já que o estrago acontece é nos 

“corações” e, segundo Rousseau, “uma vez estragados serão sempre assim; não há mais 

remédio, a não ser uma grande revolução quase tão temível quanto o mal que ela possa 

 
546 “O homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute; voici ton histoire, 

telle que j’ai cru la lire, non dans les livres de tes semblables, qui sont menteurs, mais dans la nature, qui 

ne ment jamais. Tout ce qui sera d’elle sera vrai; il n’y aura de faux que ce que j’y aurai mêlé du mien sans 

le vouloir” (ROUSSEAU, 1954, p. 40). 

547 ALTHUSSER, Louis. Política e história: de Maquiavel a Marx. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2007, p. 99. 

548 “Il y aura dans tous les temps des hommes faits pour être subjugués par les opinions de leur siècle, de 

leur pays, de leur société : tel fait aujourd'hui l'esprit fort et le philosophe, qui par la même raison n'eût été 

qu'un fanatique du temps de la Ligue. Il ne faut point écrire pour de tels lecteurs, quand on veut vivre au-

delà de son siècle” (ROUSSEAU, 1954, p. 2). 
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curar, e que é censurável desejá-la e impossível prevê-la”549. 

O argumento histórico, que aparece no final da Primeira parte do Primeiro dis-

curso de Rousseau, indica tratar-se de um método que tem por base “induções históricas”. 

“Consideremos, pois, as Ciências e as Artes em si-mesmas. Vejamos o que deve resultar 

de seu progresso, e não hesitemos mais em concordar com todos os pontos em que nossos 

raciocínios se encontrarem de acordo com as induções históricas”550. Em seguida, logo 

no segundo parágrafo da Segunda parte desse Discurso, Rousseau recorre à força da in-

dução histórica – Que seria a história, se não houvesse nem tiranos, nem guerras, nem 

conspiradores?551 – para questionar a tendência pouco instrutiva da história em retratar a 

humanidade dando ênfase às práticas malevolentes. Este método de indução histórica vai 

até o final do Discurso, por meio dele Rousseau questiona a ideia de progresso a partir 

do valor das produções que incidem negativamente nos costumes e continuam a se pro-

pagar pelos séculos. Acompanhai, sugere Rousseau, “entre nossos descendentes essas 

obras mais perigosas ainda das quais exala a corrupção dos costumes de nosso século, e 

levai junto aos séculos vindouros uma história fiel do progresso e das vantagens de nossas 

ciências e de nossas artes”552. 

Após considerar que a “virtude” e “ignorância” não são incompatíveis, mas que 

nem sempre andam juntas, Rousseau, mais realista553 que pessimista, em sua Última Res-

 
549 Cf. Resposta de J.-J Rousseau ao Rei da Polônia (Duque da Lorena, sobre a refutação feita por esse 

príncipe ao seu Discurso): “C’est avec douleur que je vais prononcer une grande et fatale vérité. Il n’y a 

qu’un pas du savoir à l’ignorance; et l’alternative de l’un à l’autre est fréquente chez les nations; mais on 

n’a jamais vu de peuple, une fois corrompu, revenir à la vertu. En vain vous prétendriez détruire les sources 

du mal; en vain vous ôteriez les aliments de la vanité, de l’oisiveté et du luxe; en vain même vous ramèneriez 

les hommes à cette première égalité, conservatrice de l’innocence et source de toute vertu: leurs coeurs une 

fois gâtés le seront toujours; il n’y a plus de remède, à moins de quelque grande révolution presque aussi à 

craindre que le mal qu’elle pourrait guérir, et qu’il est blâmable de désirer et impossible de prévoir” 

(ROUSSEAU, 2002a, p. 44). 

550 “Considérons donc les Sciences et les Arts en eux-mêmes. Voyons ce qui doit résulter de leur progrès, 

et ne balançons plus à convenir de tous les points où nos raisonnemens se trouveront dʼaccord avec les 

inductions historiques” (ROUSSEAU, 1954, p. 12). 

551 “Que deviendroit l’histoire, s’il n’y avoit ni tyrans, ni guerres, ni conspirateurs?” (Idem, p. 12). 

552 Em que ele diz: “accompagnez chez nos descendants ces ouvrages plus dangereux encore d’où s’exhale 

la corruption des moeurs de notre siècle, et portez ensemble aux siècles à venir une histoire fidèle du progrès 

et des avantages de nos sciences et de nos arts” (ROUSSEAU, 1954, p. 22). 

553 No “Prefácio de uma Segunda carta a Bordes” Rousseau firma o seu sistema, com forte esperança na 

virtude e verdade. “Ainsi, tant qu'on se bornera à me reprocher d'avoir publié de mauvais ouvrages, ou de 
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posta ao Sr. Bordes, estabelece uma comparação entre as situações de provável ignorân-

cia natural que não tem obstáculo nem para o bem nem para o mal e do estágio de ciência 

relativa aos povos civilizados que, simultaneamente, são sábios e corrompidos. Rousseau 

oferece uma espécie de “sumário” do qual falou e tentou provar no seu Primeiro discurso 

e indica o momento em que não se pode mais esperar remédio. 

Fica-se muito mais seguro quando se pode seguir a história de um 

mesmo povo, e comparando os progressos de seus conhecimentos com 

as revoluções de seus costumes. Ora, o resultado desse exame é que a 

boa época, o tempo da virtude de cada povo, foi a de sua ignorância; e 

que à medida que se tornou sábio, artista e filósofo, perdeu seus costu-

mes e sua probidade; decaiu de tal modo ao nível das nações ignorantes 

e viciosas que são a vergonha da humanidade. Se quiserem insistir em 

procurar diferenças, posso reconhecer uma, eis aí: é que todos os povos 

bárbaros, os mesmos que são sem virtude, cultuam, entretanto, sempre 

a virtude, ao passo que à força do progresso, os povos sábios e filósofos 

chegam enfim a torná-la ridícula e a desprezá-la. É quando uma nação 

atingiu por fim este ponto que se pode dizer que a corrupção está no 

cume e que não deve mais esperar remédios554. 

Ao explicar que o Segundo discurso inicia com a hipótese que permite distinguir 

o originário e o artificial constante na atual natureza humana, Rousseau deixa claro, por-

tanto, que esse Discurso não trata de uma pesquisa histórica, mesmo que se faça reitera-

ção sobre o valor da história em determinado momento. 

 

savoir mal raisonner ou de faire des fautes de langue, ou des erreurs d'histoire, ou de mal écrire ou d'avoir 

de l'humeur, je serai peu fâché de tous ces reproches, je n'en serai point surpris et je n'y répondrai jamais. 

Mais quant au système que j'ai soutenu, je le défendrai de toute ma force aussi longtemps que je demeurerai 

convaincu qu'il est celui de la vérité et de la vertu et que c'est pour l'avoir abandonné mal à propos que la 

plupart des hommes, dégénérés de leur bonté primitive, sont tombés dans toutes les erreurs qui les aveuglent 

et dans toutes les misères qui les accablent” (ROUSSEAU, 2002a, p. 72). 

554 Diz: “on est beaucoup plus sûr de ce qu'on fait en suivant l'histoire d'un même peuple, et comparant les 

progrès de ses connaissances avec les révolutions de ses moeurs. Or le résultat de cet examen est que le 

beau temps, le temps de la vertu de chaque peuple, a été celui de son ignorance; et qu'à mesure qu'il est 

devenu savant, artiste, et philosophe, il a perdu ses moeurs et sa probité; il est redescendu à cet égard au 

rang des nations ignorantes et vicieuses qui font la honte de l'humanité. Si l'on veut s'opiniâtrer à y chercher 

des différences, j'en puis reconnaître une, et la voici: c'est que tous les peuples barbares, ceux mêmes qui 

sont sans vertu, honorent cependant toujours la vertu, au lieu qu'à force de progrès, les peuples savants et 

philosophes parviennent enfin à la tourner en ridicule et à la mépriser. C'est quand une nation est une fois 

à ce point qu'on peut dire que la corruption est au comble et qu'il ne faut plus espérer de remèdes” 

(ROUSSEAU, 2002, p. 49). 
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Que meus leitores não imaginem pois que ouso gabar-me de haver visto 

o que me parece tão difícil de ver. Comecei alguns raciocínios, arrisquei 

algumas conjecturas, menos com a esperança de resolver a questão, que 

com a intenção de esclarecê-la e de reduzi-la a seu verdadeiro estado. 

Outros podem tranquilamente ir mais longe pelo mesmo caminho, sem 

que seja fácil à ninguém chegar ao termo; pois não é uma ligeira em-

preitada deslindar o que há de originário e de artificial na natureza atual 

do homem, e de bem conhecer um estado que não existe mais, que tal-

vez nem tenha existido, que provavelmente não existirá jamais, e do 

qual é, portanto, necessário ter noções justas, para bem julgar de nosso 

estado presente555. 

Acreditamos que a vantagem do método que opera com induções históricas reside 

na capacidade de constituição de síntese, com desenvoltura e mais propriedade; talvez 

seja por isso que Kant tenha resumido o método de Rousseau como “sintético” 556. Rous-

seau ao criticar os antigos filósofos, jurisconsultos romanos e os modernos, mostra que 

seu Segundo discurso não se trata de uma ilusão ou retrospectiva histórica. A perspectiva 

histórica rousseauniana que aparece no Segundo discurso faz um movimento dialético 

inovador, descarta o plano dos fatos ao mesmo tempo em que valoriza os aspectos formais 

dos fenômenos sociais557. Por esta perspectiva que ele nos convida, nesses termos: 

 
555 “Que mes lecteurs ne s’imaginent donc pas que j’ose me flatter d’avoir vu ce qui me paraît si difficile à 

voir. J’ai commencé quelques raisonnements, j’ai hasardé quelques conjectures, moins dans l’espoir de 

résoudre la question, que dans l’intention de l’éclaircir et de la réduire à son véritable état. D’autres pourront 

aisément aller plus loin dans la même route, sans qu’il soit facile à personne d’arriver au terme; car ce n’est 

pas une légère entreprise de démêler ce qu’il y a d’originaire et d’artificiel dans la nature actuelle de 

l’homme, et de bien connaître un état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui probablement 

n’existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions justes, pour bien juger de notre état 

présent” (ROUSSEAU, 1954, p. 35). 

556 Consultar fragmento O Estado de guerra [MS. Neuchâtel, 7856], em que Rousseau critica a ilusão 

retrospectiva dos teóricos do direito natural que constroem o homem natural por sucessivas subtrações a 

partir do “homem do homem”. Rousseau preconiza um método sintético, que reconstrói o homem natural a 

partir das “primeiras e mais simples operações da alma humana”. Rousseau recusa o “método analítico” 

(1915a p. 307; 2003a, p. 58) dos filósofos que não souberam atentar para as modificações que a vida em 

sociedade provocou na natureza do homem; acrescentando: “Ne cherchons point ce qu’on a fait, mais ce 

qu’on doit faire; et rejetons de viles et mercenaires autorités, qui ne tendent qu’à rendre les hommes 

esclaves, méchants et malheureux” (fragmento sobre o Direito de escravidão relativo ao Contrato social, 

in: 1915a, p. 311; 2003a, p. 66). Kant refere-se a esse método: “Rousseau procede sinteticamente e parte 

do homem do estado de natureza; eu procedo analiticamente e parto do homem civilizado” (DELBOS, 

Victor. La philosophie pratique de Kant. Paris: Éditeur Félix Alcan, 1905, p. 118). 

557 “A noção de estrutura em etnologia” de Claude Lévi-Strauss considera o método inaugural delineado 

por Rousseau. Ao falar de “estrutura social” Lévi-Strauss considera, “sobretudo os aspectos formais dos 
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Comecemos, pois, por descartar todos os fatos; porque não tocam o 

cerne da questão. Não se deve tomar as pesquisas, nas quais se pode 

introduzir sobre esse objeto, por verdades históricas; mas somente por 

raciocínios hipotéticos e condicionais, mais apropriados a esclarecer a 

natureza das coisas do que lhes mostrar a verdadeira origem, semelhan-

tes aos que fazem todos os dias nossos físicos sobre a formação do 

mundo558. 

Neste sentido, parece que a abordagem histórica em âmbito descritivo é a que 

menos importa, já que Rousseau opera com um método racional que se objetiva no campo 

dos “raciocínios hipotéticos e condicionais”. Assim, a nova modalidade de método histó-

rico-crítico enquanto toma por objeto o homem em geral, se utiliza da estratégia de es-

quecimento dos tempos e lugares de forma a pensar nos homens propriamente. Em com-

paração, o método histórico evolucionista considera ser possível explicar a partir de pes-

quisas do sistema animal, no estado hodierno, “o que ele teria sido” desde o início “para 

tornar enfim o que é”. Conforme Rousseau, essa “hipótese evolucionista” tal como fora 

defendida por Diderot, deve ser recusada. E, afirma: “Eu não poderia formar sobre esse 

objeto senão conjecturas vagas e quase imaginárias”559. 

Rousseau enfraquece a necessidade de se apoiar em dados factuais, quando se trata 

de demonstrar um objeto que é possível abstratamente. Seria fácil arrolar “fatos” com 

 

fenômenos sociais, de modo que saímos do âmbito da descrição para considerar noções e categorias que 

não pertencem propriamente à etnologia, mas que ela gostaria de utilizar, a exemplo de outras disciplinas 

científicas que, já há tempos, tratam alguns de seus problemas como desejaríamos tratar o nossos” (LÉVI-

STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Trad. Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 

p.397-398). O princípio fundamental relativo à definição e problemas de método, de acordo com Lévi-

Strauss, “é que a noção de estrutura social não remete à realidade empírica, e sim aos modelos construídos 

a partir dela. (…) As relações sociais são a matéria-prima empregada para a construção de modelos que 

tornam manifesta a própria estrutura social, que jamais pode, portanto, ser reduzida ao conjunto das 

relações sociais observáveis em cada sociedade” (p. 400). Cabe ao “estruturalista”, segundo Lévi-Strauss, 

“identificar e isolar os níveis de realidade que possuem um valor estratégico a partir da perspectiva em que 

ele se coloca, isto é, que podem ser representados na forma de modelos, qualquer que seja a natureza destes 

últimos” (p. 407). Essa situação crítica é ilustrada pelo próprio Claude Lévi-Strauss, nesses termos: “O 

problema das relações entre a história e a etnologia tem sido tema de muitos debates. Apesar das críticas 

que me foram feitas, continuo afirmando que a noção de tempo não está no centro da discussão” (p. 409). 

558 “Commençons donc par écarter tous les faits; car ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre 

les recherches, dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet, pour des vérités historiques; mais seulement pour 

des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu’à en 

montrer la véritable origine, et semblables à ceux que font tous les jours nos physiciens sur la formation du 

monde” (ROUSSEAU, 1954, p. 40). 

559 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 41. 
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intuito de promover aferição de “progresso do espírito” de maneira “proporcional às ne-

cessidades” “recebidas da natureza” ou às necessidades que as “circunstâncias sujeitam, 

e por consequência as paixões se encarregam de atendê-las”560. Mas, tal procedimento é 

pouco plausível para justificar o “ser” social do homem a partir das necessidades do es-

tado de natureza. Equivaleria, segundo Rousseau, a “recorrer aos testemunhos incertos da 

história”; e, considerando-se a hipótese de que os homens nem mesmo têm necessidades 

de se comunicarem no “estado de natureza”561, então, não teriam tantas condições para 

poderem contar as suas próprias histórias. De fato, a ideia de “progresso” em Rousseau, 

remete à condição humana em sociedade562, e seu olhar de retratação histórica dessa con-

dição social não é tão positivo. Tal como sugere o Segundo discurso, em que se lê: 

As coisas tendo chegado a esse ponto, é fácil imaginar o resto. Não me 

deterei em descrever a invenção sucessiva das outras artes, o progresso 

das línguas, a provação e o emprego dos talentos, a desigualdade de 

fortunas, o uso ou abuso de riquezas, nem todos os detalhes que seguem 

estes aqui, e que cada um pode facilmente presumir. Limitar-me-ei so-

mente em lançar um ponto de vista sobre o gênero humano, inserido 

nessa nova ordem de coisas563. 

Prova que Rousseau se interessa pelo aspecto fenomenológico da história a que o 

gênero humano se encontra inserido. A posição de lançar um ponto de vista sobre o gê-

nero humano é na verdade uma formulação sintética, dispensa o âmbito descritivo factual, 

cujo processo remete ao surgimento, desenvolvimento e perecimento das coisas. 

 
560 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 49. 

561 Em que diz: “ car, les hommes n’ayant nulle correspondance entre eux, ni aucun besoin d’en avoir, on 

ne conçoit ni la nécessité de cette invention, ni sa possibilité, si elle ne fut pas indispensable” (ROUSSEAU, 

1954, p. 51). 

562 Em suas Considerações sobre a influência dos climas relativamente à Civilização, Rousseau reitera 

que “L’homme isolé demeure toujours le même; il ne fait de progrès qu’en société”. E, logo em seguida, 

ele também diz: “les causes morales qui, changeant l’état des choses, ont produit des guerres, des 

émigrations, des conquêtes, enfin des révolutions qui remplissent l’histoire et dont on a fait l’ouvrage des 

hommes, sans remonter à ce qui les a fait agir ainsi” (ROUSSEAU, 1915a, p. 355). 

563 “Les choses étant parvenues à ce point, il est facile d’imaginer le reste. Je ne m’arrêterai pas à décrire 

l’invention successive des autres arts, le progrés des langues, l’épreuve et l’emploi des talents, l’inégalité 

des fortunes, l’usage ou l’abus des richesses, ni tous les détails qui suivent ceux-ci, et que chacun peut 

aisément suppléer. Je me bornerai seulement à jeter un coup d’oeil sur le genre humain, placé dans ce nouvel 

ordre de choses” (ROUSSEAU, 1954, 75). 
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4.3 História como testemunha da sujeição 

A história do homem em sociedade não tem um bom começo, está carregada de 

trapaças e simboliza a opressão; é uma história em que os “ricos” se sobressaem em rela-

ção aos “pobres”564. A história das sociedades é a história da sujeição do homem, ora 

relativa aos “modos”565 de uns em relação aos outros, ora de sujeição às próprias ferra-

mentas, recursos566, usos e produções567. Ao mesmo tempo em que o homem em socie-

dade se acha perdido, entregue e acomodado à sujeição ao longo da história568, também 

aparece em luta constante contra a própria servidão advinda, muitas vezes, daquilo que 

se impõe livremente a si mesmo569. Mas, é propriamente Rousseau quem convida o ho-

mem a ser o sujeito da história, a defender sua liberdade contra a opressão. Como pode-

mos ver no Segundo discurso, em que diz: 

 
564 “Telle fut, ou dut être, l’origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves au faible et 

de nouvelles forces au riche, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la lois de la 

propriété et de l’inégalité, d’une adroite usurpation firent un droit irrévocable, et, pour le profit de quelques 

ambitieux, assujettirent désormais tout le genre humain au travail, à la servitude et à la misère” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 78-79). 

565 No fragmento Das Leis Rousseau diz: “L’histoire ancienne est pleine de preuves de l’attention du people 

aux moeurs des particuliers; et cette attention même en était la peine ou la récompense la plus sensible” 

(1915a, p. 332). Conferir também, o que diz Rousseau, no fragmento de Histoire des Moeurs: “L’histoire 

moderne n’est pas dépourvue de traits admirables; mais ce ne sont que des traits; j’y vois quelques grandes 

actions, mais je n’y vois de grands hommes” (1915a, p. 338). 

566 Podemos dizer que a dominação mais servil é a dominação na maneira de pensar e expressar a opinião 

de cada um livremente. Isto pode ser observado com no Livro II do Emílio: “La domination même est 

servile, quand elle tient à l’opinion; car tu dépends des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés. 

Pour les conduire comme il te plaît, il faut te conduire comme il leur plaît” (ROUSSEAU, 1966, p. 98). 

567 O progresso sociopolítico-econômico aumentou a voracidade do homem em relação ao outro, isso se 

confirma no Livro V, do Emílio: “Mais pour nous, à qui la vie civile est nécessaire, et qui ne pouvons plus 

nous passer de manger des hommes, l’intérêt de chacun de nous est de fréquenter les pays où l’on en trouve 

le plus à dévorer. Voilà pourquoi tout afflue à Rome, à Paris, à Londres. C’est toujours dans les capitales 

que le sang humain se vend à meilleur marché. Ainsi l’on ne connaît que les grands peuples, et les grands 

peuples se ressemblent tous” (ROUSSEAU, 1966, p. 595; 1992, p. 547-548). 

568 Enquanto a natureza produz seres livres, a sociedade os escraviza. Essa contradição põe a necessidade 

da ressignificação da luta constante de resgate do ser livre do próprio homem ao longo da história. Rousseau 

fala contra a servidão quando assevera no Capítulo I, Livro I, do Contrato social: “L’homme est né libre, 

et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux” 

(ROUSSEAU, 2012b, p. 42). 

569 Bom aprendizado da história, para aprender a arte de governar é necessário saber obedecer. Isso pode 

ser confirmado no Capítulo VI, Livro III do Contrato social: “Les plus grands rois qu’ait célébrés l’histoire 

n’ont point été élevés pour regner” (ROUSSEAU, 2012b, p. 110); e ainda, na Carta oitava das Cartas da 

Montanha: “Quiconque est maître ne peut être libre; et régner, c’est obéir” (ROUSSEAU, 1835, p. 81; 

2006a, p. 371). 
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Como um corcel indomado eriça suas crinas, escava a terra com o pé e 

se debate impetuosamente à única aproximação do freio, enquanto que 

um cavalo adestrado sofre pacientemente o chicote e a espora, o homem 

bárbaro não curva sua cabeça ao jugo que o homem civilizado suporta 

sem murmurar, e prefere a tempestuosa liberdade à um sujeitamento 

tranquilo. Não é, pois, pelo aviltamento dos povos servis que se deve 

julgar as disposições naturais do homem pró ou contra a servidão, mas 

pelos prodígios que fizeram todos os povos livres para se garantir contra 

a opressão570. 

No artigo da Economia Política, Rousseau reitera sobre a única “modalidade de 

sujeição” que, além de ir contra a natureza do próprio “termo sujeição”, também é capaz 

de restabelecer no plano do direito “a igualdade natural entre os homens”. “Esses prodí-

gios são obras da lei. É à lei exclusivamente que os homens devem a justiça e a liberdade; 

é esse órgão salutar da vontade de todos que restabelece no direito a igualdade natural 

entre os homens”571. A história lenta e gradual do homem contra outro homem se con-

funde com a história da luta de classes, entre “ricos” e “pobres”. É, nesse sentido, que 

Rousseau identifica a luta “dos fortes” contra “os fracos”. Na verdade, a objeção de Ro-

usseau é contra essa modalidade de relação social que faz predominar o forte contra o 

fraco. 

Não há saída duradoura quando o recurso histórico de aglutinação de forças é 

usado para favorecer uma classe, a que tem sempre mais, e sujeitar a outra, que quase 

nada tem. Basta que o lado oprimido se fortaleça para ficar evidente quão inseguro e 

ilegítimo é este processo social, absolutamente contrário a “ordem natural das coisas”572. 

 
570 “Comme un coursier indompté hérisse ses crins, frappe la terre du pied et se débat impétueusement à la 

seule approche du mors, tandis qu’un cheval dressé souffre patiemment la verge et l’éperson, l’homme 

barbare ne plie point sa tête au joug que l’homme civilisé porte sans murmure, et il préfère la plus orageuse 

liberté à un assujettissement tranquille. Ce n’est donc pas par l’avilissement des peuples asservis qu’il faut 

juger des dispositions naturelles de l’homme pour ou contre la servitude, mais par les prodiges qu’ont faits 

tous les peuples libres pour se garantir de l’oppression” (ROUSSEAU, 1954, 82). 

571 “Ces prodiges sont l’ouvrage de la Loi. C’est à la Loi seule que les hommes doivent la justice et la 

liberté; c’est cet organe salutaire de la volonté de tous qui rétablit dans le droit l’égalité naturelle entre les 

hommes” (ROUSSEAU, 1915a, p. 198). 

572 Conforme Manuscrito de Genebra: “A ordem das coisas humanas está sujeita à tantas revoluções, e as 

maneiras de pensar, assim como as maneiras de ser, mudam com tanta facilidade, que seria uma temeridade 

se afirmar que se quererá amanhã o que se quer hoje” (ROUSSEAU, 2012a, p. 55). 
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A questão filosófica aberta à história que importa, portanto, para Rousseau, é saber dis-

tinguir entre o “homem abstrato” e o “homem concreto”. Neste sentido, ele destaca: 

É nesta lenta sucessão de coisas que verá a solução de uma infinidade 

de problemas de moral e de política que os filósofos não podem resol-

ver. Sentirá que, o gênero humano de uma idade não sendo o gênero 

humano de uma outra idade, a razão por que Diógenes não encontrava 

nenhum homem, é que ele procurava entre seus contemporâneos o ho-

mem de um tempo que não existia mais573. 

A crítica histórico-hipotética presente no Segundo discurso é “suficiente” quando 

apresenta as linhas históricas da condição social humana em base de desigualdade. Ela 

mostra que “a origem e o progresso da desigualdade” integra um modelo antitético ao 

“estado original do homem”, em que a desigualdade “é quase nula”574. Rousseau enxerga 

fragilidade no modo de pensar “a natureza humana” histórico-concreta e regionalizada, 

centrada na lógica do “particular para o universal”. Rousseau diz na Carta ao Sr. Philo-

polis que bastaria “um erro de geografia para abalar toda essa pretensa doutrina que deduz 

o que deve ser do que se vê”575. 

4.4 A limitação da história à caracteres que excitam os olhos 

A história do homem em sociedade contém muitas instruções cujos caracteres, o 

progresso fez distinção576 e muitas vezes são eficientes pela própria rapidez de sua comu-

nicabilidade, mas que também produzem efeitos nas práticas humanas em modo e ritmo 

 
573 No Segundo discurso: “C’est dans cette lente succession des choses qu’il verra la solution d’une infinité 

de problèmes de morale et de politique que les philosophes ne peuvent résoudre. Il sentira que, le genre 

humain d’un âge n’étant pas le genre humain d’un autre âge, la raison pourquoi Diogène ne trouvait point 

d’homme, c’est qu’il cherchait parmi ses contemporains l’homme d’un temps qui n’était plus” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 91). 

574 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 92. 

575 Cf. ROUSSEAU, 2005a, p. 263. 

576 O Capítulo V do Ensaio sobre a origem das línguas, apresenta as três maneiras de comunicação que 

correspondem às três idades ou estágios do homem em sociedade. Cito: “Ces trois manières d’écrire 

répondent assez exactement aux trois divers états sous lesquels on peut considérer les hommes rassemblés 

en nations. La peinture des objets convient aux peuples sauvages; les signes des mots et des propositions, 

aux peuples barbares, et l’alphabet, aux peuples policés” (ROUSSEAU, 1990, 74). Mais adiante, já no 

“Capítulo IX, Rousseau dá essa síntese: “A la division précédente se rapportent les trois états de l’homme 

considéré par rapport à la société. Le sauvage est chasseur, le barbare est berger, l’homme civil est 

laboureur” (1990, p. 98). 
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de barbárie e não encontram absolvição ao longo da história. Trata-se de registros histó-

ricos mais negativos que positivos, servem mais como parâmetro de barbárie577 para os 

homens hodiernos. 

Rousseau dá indicativo das linhas críticas de seu método ao chamar a atenção para 

história antiga no Capítulo I: “Dos diversos meios de comunicar nossos pensamentos” do 

Ensaio sobre a origem das línguas, em que diz que essa história está “cheia dessas ma-

neiras de argumentar aos olhos”, elas produzem efeitos “mais seguros que todos os dis-

cursos”. Pois, o objeto que antecipa a própria fala, segundo Rousseau, “abala a imagina-

ção, excita a curiosidade, mantém o espírito em suspenso e em atenção do que se vai 

dizer”578. O caso emblemático, talvez porque seja um dos inicializadores e que se encon-

tra na base das primeiras formações tribais, é organizado e analisado por Rousseau em 

obra específica, que se chama: “O Levita de Efraim”579. 

Trata-se de um momento de vingança em que o gesto do levita é meticulosamente 

pensado antes de ser posto em prática. Ele divide o corpo de sua mulher, depois de ela ter 

sido abusada por um grupo de homens da tribo de Benjamin, “em doze pedaços” e em 

seguida envia para cada “tribo de Israel” uma dessas partes, como forma de reparar a 

desonra sofrida enquanto esposo. O sinal é tão forte que causa exatamente o horror espe-

rado, suficientemente para que o levita materializasse a sua estratégia de arregimentar 

todo o apoio possível das demais tribos, contra a tribo malfeitora. Na primeira leitura, 

Rousseau diz: “A tribo de Benjamim foi exterminada”. Mas em sua própria nota, ele 

retifica: “Restaram somente seiscentos homens, sem mulheres e filhos”580. Essa modali-

dade de registro dá conta de tipificar aspecto da comunicabilidade antiga através de sinais, 

 
577 No Capítulo IX do Ensaio sobre a origem das línguas, se constata o processo histórico mais negativo 

que positivo para o gênero humano: “ils devinrent donc chasseurs, violens, sanguinaires; puis, avec le 

temps, guerriers, conquérans, usurpateurs. L’histoire a souillé ses monumens des crimes de ces premiers 

rois; la guerre et les conquêtes ne sont que des chasses d’hommes. Après les avoir conquis, il ne leur 

manquait que de les dévorer: c’est ce que leurs successeurs ont appris à faire” (ROUSSEAU, 1990, p. 97). 

578 “Ouvrez l’histoire ancienne; vous la trouverez pleine de ces manières d’argumenter aux yeux, et jamais 

elles ne manquent de produire un effet plus assuré que tous les discours qu’on aurait pu mettre à la place. 

L’objet offert avant de parler ébranle l’imagination, excite la curiosité, tient l’esprit en suspens et dans 

l’attente de ce qu’on va dire” (ROUSSEAU, 1990, p. 61). 

579 A análise desse “episódio bíblico” (que aparece em “Juízes”, 19 a 21), é localizada em: ROUSSEAU, 

Jean-Jacques. [1999c]. Dialogues: Rousseau juge de Jean-Jacques. Le Lévite d’Éphraïm. Paris: 

Flammarion. 

580 Cf. ROUSSEAU, 1999b, p. 261. 
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que marcaram para sempre o terreno da barbárie humana, no campo social e político. 

Alimentaram, muitas vezes, as práticas bélicas e a barbárie entre os homens hodiernos. 

A perspectiva histórica rousseauniana opera com a ideia de interpretação e escla-

recimento. Assim, não basta arrolar dados facticos quando a questão envolve “sentimen-

tos”581. No entanto, é preciso considerar a importância do papel da observação dos fa-

tos582, suas conexões e a força dos exemplos, quando se trata de educar adequando-se às 

idades e em função da verdade (nesse caso, é preciso lembrar que a verdade muitas vezes 

é desnudada para além dos próprios fatos) e da virtude. Como sugere o Livro II, do Emí-

lio, em que se lê: 

Por um erro ainda mais ridículo, fazem-lhes estudar a história: tem-se 

imaginado que a história está a seu alcance, porque ela não é senão um 

recorte de fatos. Mas que se entende por essa palavra fatos? Acredita-

se que as relações que determinam os fatos históricos sejam tão fáceis 

de assimilar, que as ideias deles se formem sem dificuldade no espírito 

das crianças? Acredita-se que o verdadeiro conhecimento dos eventos 

seja separável do de suas causas, do de seus efeitos, e que o histórico se 

ligue tão pouco ao moral que se possa conhecer um sem o outro? Se 

não vedes nas ações dos homens senão movimentos exteriores e pura-

mente físicos, que aprendes na história? Absolutamente nada, e esse 

estudo, desprovido de todo interesse, não vos dá mais prazer que ins-

trução. Se quereis apreciar tais ações pelas suas relações morais, ensaiai 

fazer entender essas relações para vossos alunos, e vereis então se a 

história é de sua idade583. 

 
581 Como estudo de caso, possível interpretação do motivo do sofrimento do povo judeu na Carta a 

Beaumont: “Mais ce sentiment, tout probable qu’il est, est sujet à de grandes difficultés, par l’historique et 

les faits qui les contrarient. Les juifs étoient les ennemis nés de tous les autres peuples, et ils commencerent 

leur établissement par détruire sept nations, selon l’ordre exprès qu’ils en avoient reçu: tous les chrétiens 

ont eu des guerres de religion, et la guerre est nuisible aux hommes; tous les partis ont été persécuteurs et 

persécutés, et la persécution est nuisible aux hommes” (ROUSSEAU, 1954, p. 473-474). 

582 Esta palavra “fato” tem aqui o mesmo significado que a palavra “fato” do título “A anterioridade do ato 

em relação ao fato”. Aplica-se o sentido de fato tal como é empregado no Capítulo XX, do Ensaio sobre a 

origem das línguas, em que diz: “Je finirai ces réflexions superficielles, mais qui peuvent en faire naître de 

plus profondes, par le passage qui me les a suggérées. Ce serait la matière d’un examen assez 

philosophique, que d’observer dans le fait, et de montrer par des exemples, combien le caractère, les 

moeurs et les intérêts d’un peuple influent sur sa langue” (ROUSSEAU, 1990, p. 145). 

583 “Par une erreur encore plus ridicule, on leur fait étudier l’histoire: on s’imagine que l’histoire est à leur 

portée, parce qu’elle n’est qu’un recueil de faits. Mais qu’entend-on par ce mot de faits? Croit-on que les 

rapports qui déterminent les faits historiques soient si faciles à saisir, que les idées s’en forment sans peine 
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Nesta posição, histórico-crítica acerca do estudo adequado às idades, está presente 

uma outra compreensão, genuinamente atenta à história, a maneira fenomenológica. Con-

tra dois “vícios da história” de só fazer aparecer a “maldade”584 e iniciar pelo “declínio” 

dos homens, de certo modo, Rousseau nos convida para uma expectativa de história com 

abordagem fenomenológica; nela enxerga-se a possibilidade de se captar os adventos dos 

homens de maneira exteriorizada, equidistante, longínqua e entrecruzando a própria di-

versidade, com o olhar para a cena sem ter jamais atuado nela. “Eis o momento da histó-

ria; é por ela que lerá nos corações sem as lições da filosofia; é por ela que os verá, simples 

espectador, sem interesse e sem paixão, como seu juiz, não como seu cúmplice nem como 

seu acusador”585. 

Do ponto de vista histórico, as potencialidades para alargar ou estreitar, construir 

e desconstruir contextos, aparecem como constitutivas de habilidades da história586, seus 

desdobramentos se legitimam como uma espécie de aptidão para a invenção e produção 

de verdades, e que, talvez, por causa disso, a história acaba prestando um desserviço à 

dignidade do “gênero humano”. Como consta no Livro IV, do Emílio, em que destaca: 

Ademais, falta muito para que os fatos descritos na história sejam a pin-

tura exata dos mesmos fatos tais como eles aconteceram: mudam de 

forma na cabeça do historiador, se moldam sobre seus interesses, to-

mam a tinta de seus prejulgamentos. Quem é que sabe colocar exata-

mente o leitor no lugar da cena para ver um evento tal qual se passou? 

 

dans l’esprit des enfants? Croit-on que la véritable connaissance des événements soit séparable de celle de 

leurs causes, de celle de leurs effets, et que l’historique tienne si peu au moral qu’on puisse connaître l’un 

sans l’autre? Si vous ne voyez dans les actions des hommes que les mouvements extérieurs et purement 

physiques, qu’apprenez-vous dans l’histoire? Absolument rien; et cette étude, dénuée de tout intérêt, ne 

vous donne pas plus de plaisir que d’instruction. Si vous voulez apprécier ces actions par leurs rapports 

moraux, essayez de faire entendre ces rapports à vos élèves, et vous verrez alors si l’histoire est de leur âge” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 136). 

584 No Livro IV, do Emílio: Se a iniquidade não é o que importa para nós, porque ela aparece tanto ao longo 

da história? “Il nous importe sûrement fort peu qu’un homme ait été méchant ou juste il y a deux mille ans; 

et cependant le même intérêt nous affecte dans l’histoire ancienne, que si tout cela s’était passé de nos 

jours” (ROUSSEAU, 1966, p. 374). Atenção para leitura do processo histórico das sociedades em que é 

possível encontrar em todas as histórias as mesmas ideias de justiça e de honestidade e as mesmas noções 

de bem e de mal (ROUSSEAU, 1992, p. 335). 

585 No Livro IV, do Emílio: “Voilà le moment de l’histoire; c’est par elle qu’il lira dans les coeurs sans les 

leçons de la philosophie; c’est par elle qu’il les verra, simple spectateur, sans intérêt et sans Passion, comme 

leur juge, non comme leur complice ni comme leur accusateur” (ROUSSEAU, 1966, p. 308-309). 

586 No Livro IV, do Emílio: “Dans les cas où cette expérience est dangereuse, au lieu de la faire soi-même, 

on tire sa leçon de l’histoire” (ROUSSEAU, 1966, p. 323; 1992, p. 282). 
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A ignorância ou a parcialidade deturpa tudo. Sem alterar um traço his-

tórico, estendendo ou estreitando as circunstâncias que se relacionam, 

que faces diferentes podem lhe dar! Colocai um mesmo objeto sob di-

versos pontos de vista, mal se afigurará o mesmo, e, entretanto, nada 

terá mudado senão o olhar do espectador. Bastará, por honra da ver-

dade, dizer-me um fato verdadeiro fazendo-me ver muito diferente de 

como ele aconteceu? Quantas vezes uma árvore a mais ou a menos, um 

rochedo à direita ou à esquerda, um turbilhão de poeira erguido pelo 

vento tem decidido eventos de um combate sem que alguém lhes per-

cebesse! Isto impede que o historiador não diga a causa da derrota ou 

da vitória com a mesma segurança que se se tivesse visto tudo? Ora que 

me importam os fatos em si-mesmos, quando a razão deles me resta 

desconhecida? E que lições posso tirar de um evento do qual ignoro a 

verdadeira causa? O historiador me dá uma, mas a inventa; e a própria 

crítica, de que se faz tanto barulho, não é senão uma arte de conjecturar, 

a arte de escolher entre várias mentiras a que parece melhor com a ver-

dade587. 

Através de um paralelismo que existe entre o âmbito histórico configurado pelo 

Segundo discurso e o que aparece no Emílio de Rousseau, é possível enxergar mais 

nitidamente, a relação “história e declínio”588. Todavia, é preciso ressaltar, com base no 

enfrentamento crítico de Maria das Graças de Souza, que essa abordagem levanta algo 

além da crítica histórica589, que detecta, de fato, a condição social humana submetida à 

 
587 “De plus, il s’en faut bien que les faits décrits dans l’histoire soient la peinture exacte des mêmes faits 

tels qu’ils sont arrivés: ils changent de forme dans la tête de l’historien, ils se moulent sur ses intérêts, ils 

prennent la teinte de ses préjugés. Qui est-ce qui sait mettre exactement le lecteur au lieu de la scène pour 

voir un événement tel qu’il s’est passé? L’ignorance ou la partialité déguise tout. Sans altérer même un trait 

historique, en étendant ou resserrant des circonstances qui s’y rapportent, que de faces différentes on peut 

lui donner! Mettez un même objet à divers points de vue, à peine paraîtra-t-il le même, et pourtant rien 

n’aura changé que l’oeil du spectateur. Suffit-il, pour l’honneur de la vérité, de me dire un fait véritable en 

me le faisant voir tout autrement qu’il n’est arrivé? Combien de fois un arbre de plus ou de moins, un rocher 

à droite ou à gauche, un tourbillon de poussière élevé par le vent ont décidé de l’événement d’un combat 

sans que personne s’en soit aperçu! Cela empêche-t-il que l’historien ne vous dise la cause de la défaite ou 

de la victoire avec autant d’assurance que s’il eût été partout? Or que m’importent les faits en eux-mêmes, 

quand la raison m’en reste inconnue? et quelles leçons puis-je tirer d’un événement dont j’ignore la vraie 

cause? L’historien m’en donne une, mais il la controuve; et la critique ellemême, dont on fait tant de bruit, 

n’est qu’un art de conjecturer, l’art de choisir entre plusieurs mensonges celui qui ressemble le mieux à la 

vérité” (ROUSSEAU, 1966, p. 309-310). 

588 Cf. SOUZA, Maria das Graças de. [2001]. Ilustração e história: o pensamento sobre a história no 

Iluminismo francês. São Paulo: Discurso Editorial. 

589 “Do ponto de vista da história, temos apenas a visão escatológica do Segundo discurso” (SOUZA, 2001, 
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lógica hodierna de progresso em tendência para o “fracasso”590. 

Mas para nós, a quem a vida civil é necessária, e que não podemos mais 

deixar de comer homens, o interesse de cada um de nós é de frequentar 

os países onde encontramo-los a mais para devorar. Eis porque tudo 

aflui a Roma, a Paris, a Londres. É sempre nas capitais que o sangue 

humano se vende a melhor mercado. Assim não se conhece senão os 

grandes povos, e os grandes povos se assemelham todos591. 

Rousseau se posiciona severamente contra o estilo de vida imposto pelo sistema 

vigente em sua época, no qual o homem é tragado pela voracidade desse sistema como se 

fosse uma mercadoria ou objeto de consumo na mão de outrem. No Livro IV do Emílio, 

Rousseau tece uma crítica contundente à história em geral dizendo que ela “só registra os 

fatos sensíveis e marcantes, que se podem fixar com nomes, lugares, datas; mas as causas 

lentas e progressivas desses fatos, que não se podem apontar da mesma maneira, perma-

necem desconhecidas”592. Essas razões desconhecidas são causas morais. Tal como asse-

vera: “A guerra faz manifestar acontecimentos já determinados por causas morais que os 

historiadores raramente sabem ver”593. 

Ficou demonstrado no Argumento antropológico de que não há causas morais no 

estado de natureza segundo Rousseau; razão pela qual também ficou afastada a hipótese 

do estado de guerra da natureza originária. Mas, a hipótese de Hobbes da guerra como 

condição miserável do homem no estado de natureza não desaparecerá na modernidade 

entre filósofos modernos594. 

 

92). 

590 “Em outras palavras: a história costuma nos retratar apenas povos em declínio” (SOUZA, 2001, p. 52). 

591 No Livro V, do Emílio: “Mais pour nous, à qui la vie civile est nécessaire, et qui ne pouvons plus nous 

passer de manger des hommes, l’intérêt de chacun de nous est de fréquenter les pays où l’on en trouve le 

plus à dévorer. Voilà pourquoi tout afflue à Rome, à Paris, à Londres. C’est toujours dans les capitales que 

le sang humain se vend à meilleur marché. Ainsi l’on ne connaît que les grands peuples, et les grands 

peuples se ressemblent tous” (ROUSSEAU, 1966, p. 595). 

592 Cf. ROUSSEAU, 1992, p. 271. 

593 Ibid., p. 271. 

594 Reaparecerá em Kant, o qual entende que “a guerra não precisa de um motivo particular, pois parece 

estar enxertada na natureza humana” (KANT, Immanuel. A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. Trad. Artur 

Mourão. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 157). Segundo Philonenko, “O que separa Kant de Leibniz, de 

Rousseau, de Fichte, é precisamente o reconhecimento da guerra. Assim Leibniz cético diante da ideia de 

paz perpétua é igualmente cético diante da ideia da guerra como necessidade natural” (PHILONENKO, 
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4.5 O recorte da história instrutiva 

Há, portanto, uma lacunaridade na perspectiva histórica, e, também, nas reflexões 

de muitos escritores hodiernos. Isto é perceptível a partir dessa assertiva de Rousseau: 

“ninguém procura ver as coisas como são e sim como se acordam a seu sistema”. E ao 

acrescentar que “a história mostra muito mais as ações do que os homens”, ele ressalta 

que ela só consegue mostrar “o homem público que se arranjou para ser visto: não o 

acompanha em sua casa, em seu gabinete, na sua família, entre seus amigos; só o pinta 

quando ele representa” e quando consegue pintar destaca “muito mais sua vestimenta que 

sua pessoa”595. 

No momento da história por conveniência “a fidelidade do historiador interessa 

menos que a verdade dos modos e dos caracteres”, fazer uma boa retratação do “coração 

humano” não significa “que os eventos sejam fielmente reportados”596. A partir desse 

contraste, observamos que o modelo negativo de historiador é aquele que julga, enquanto 

o modelo positivo é o que aparece na figura de Tucídides; todavia, pesa sobre esse mesmo 

modelo positivo a maximização de narrativas menos instrutiva: a ênfase dada aos “com-

bates”. Essa forma de história, como se vê no Livro IV, do Emílio, assinala que Tucídides, 

Narra os fatos sem julgar; mas não omite nenhuma das circunstâncias 

próprias para nos fazer julgar por nós mesmos. Coloca tudo o que conta 

sob os olhos do leitor; longe de se interpor entre os eventos e os leitores, 

ele se esconde; não se acredita mais ler, acredita-se ver. Infelizmente 

ele fala sempre de guerra, e não vemos quase em seus relatos senão a 

coisa do mundo menos instrutiva, a saber, os combates597. 

 

Alexis. Essai sur la philosophie de la guerre. Paris: Librairie Philosophique J. VRIN, 2003, p. 37). 

Contrastando-se diretamente a Rousseau, o qual disse: “Quem pode imaginar sem estremecer o sistema 

insensato da guerra natural de cada um contra todos?” (ROUSSEAU, 2008, p. 72; 2011b, p. 157). 

595 Ibid., p. 271. 

596 As peças de teatro, segundo Rousseau, “instruem muito, se quiserem; mas aborrecem ainda mais. No 

entanto valeria ir ao sermão” (ROUSSEAU, J.-J. [1954]. “Lettre a M. D’Alembert”, In: Oeuvres choisies. 

Paris: Éditions Garnier Frères, 1954, p. 159. Ver também: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a 

D’Alembert. Trad. Roberto Leal Ferreira. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993, p. 64). Mais adiante, 

questiona: se a peça fosse “menos instrutiva, menos conforme a história, ela causaria menos prazer? Os 

espectadores sairiam menos sastisfeitos?” (ROUSSEAU, 1954, p. 165 / 1993, p. 71). 

597 “Il rapporte les faits sans les juger; mais il n’omet aucune des circonstances propres à nous en faire juger 

nous mêmes. Il met tout ce qu’il raconte sous les yeux du lecteur; loin de s’interposer entre les événements 

et les lecteurs, il se dérobe; on ne croit plus lire, on croit voir. Malheureusement il parle toujours de guerre, 

et l’on ne voit presque dans ses récits que la chose du monde la moins instructive, savoir les combats” 
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Mesmo considerando-se a história como sendo inútil e legitimamente descartá-

vel598 para seu sistema político599, ainda assim é possível enxergar seu valor histórico 

quando Rousseau declara no Prefácio do Segundo discurso que “a história hipotética dos 

governos é para o homem uma lição instrutiva sob todos os aspectos” e em seguida res-

salta que “devemos aprender a bendizer aquele cuja mão benfeitora, corrigindo nossas 

instituições e dando-lhes uma base inabalável, evitou as desordens que deveriam resultar, 

fez nascer nossa felicidade dos meios que pareciam vir completar nossa miséria”600. 

Rousseau tanto estima como defende, efetivamente, a noção de história instru-

tiva601; a história instrutiva é a história que se ocupa com a instituição política, com o 

estabelecimento e desenvolvimento do próprio povo. Esta definição acompanha o pri-

meiro parágrafo do Capítulo IV, Livro IV, do Contrato social, em que, ao avaliar a au-

sência de registro bem fundamentado dos primeiros tempos de Roma, Rousseau dá ênfase 

à parte que mais falta nos anais dos povos, estimada por ele como a parte mais instrutiva 

e denominada de história de suas instituições. Como se lê: 

Há mesmo grande indício que muitas das coisas de que se recitam são 

fábulas; e em geral a parte mais instrutiva dos anais dos povos, que é a 

história de seus estabelecimentos, é a que nos falta mais. A experiência 

nos ensina todos os dias de quais causas nascem as revoluções dos im-

périos: mas, como não se forma mais povos, nós não dispomos senão 

de conjecturas para explicar como eles são formados602. 

 

(ROUSSEAU, 1966, p. 311). 

598 Cf. DURKHEIM, 2002, p. 5. 

599 Nos Textos autobiográficos e outros escritos, Rousseau diz que o Primeiro discurso, o Segundo 

discurso e o Emílio são “três obras inseparáveis e formam, juntas, um mesmo todo” (2009b, p. 29). 

600 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 38. 

601 Termo registrado na “Sétima Carta”, das Cartas escritas da montanha, que serve para avaliar a causa 

e efeito da instituição do dispositivo de mediação em Genebra. Em que se lê: “De toutes les époques 

quʼoffre à méditer lʼhistoire instructive de votre Gouvernement, la plus remarquable par sa cause et la plus 

importante par son effet, est celle qui a produit le règlement de la Médiation” (ROUSSEAU, 1915b, p. 214; 

2006a, p. 341). 

602 “I1 y a même grande apparence que la plupart des choses qu’on en débite sont des fables; et en général 

la partie la plus instructive des annales des peuples, qui est l’histoire de leur établissement, est celle qui 

nous manque le plus. L’expérience nous apprend tous les jours de quelles causes naissent les révolutions 

des empires; mais, comme il ne se forme plus de peuples, nous n’avons guère que des conjectures pour 

expliquer comment ils se sont formés” (ROUSSEAU, 2012b, p. 146-147). 
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Além de destacar o peso das fábulas nos primeiros tempos romanos, também re-

conhece que, em função dessa carência de dados sobre a fundação das primeiras institui-

ções, o que se tem de história sobre esse assunto é o mais conjectural possível. Em suma, 

a história instrutiva remete ao processo do ensinar-aprender sem a necessidade de se re-

correr ao uso de poder das fábulas, recurso comumente usado pela tradição dos poetas 

trágicos e historiadores dos tempos heroicos. Nos tempos em que fábula e história se 

confundem, as palavras das fábulas segundo Rousseau, “não são mais fábulas que as pa-

lavras da história não são história”; as fábulas, tal como ele indica no Livro II, do Emílio, 

“seduzem pela mentira e deixam escapar a verdade”603. O poder de sedução das fábulas 

é, por assim dizer, a seiva que alimenta a história tradicional604. A sobrevivência das fá-

bulas depende do encantamento. E o teatro é a melhor metáfora para demonstrar o vigor 

das fábulas. Rousseau enxerga o teatro como espaço propício ao encantamento. Em sua 

Carta a D’Alembert, ele afirma: 

O teatro (La scène), em geral, é um quadro das paixões humanas, cujo 

original está em todos os corações: mas se o pintor não se preocupasse 

em adular essas paixões, os espectadores sairiam logo desgostosos, e 

não quereriam mais se ver sob um aspecto que os fizessem desprezar a 

si mesmos. Pois, se ele dá a algumas delas cores odiosas, é somente 

para aquelas que não são gerais, e que abominam naturalmente. Assim, 

o autor não faz com isso mais do que seguir o sentimento do público; e 

então essas paixões desprezadas são sempre empregadas para enaltecer 

outras, senão mais legítimas, ao menos mais ao gosto dos espectadores. 

Só a razão que não tem valor algum sobre o palco (sur la scène). Um 

homem sem paixões, ou que as dominasse sempre, não poderia interes-

sar a ninguém; e já se observou que um estóico, na tragédia, seria um 

personagem insuportável; na comédia, provocaria riso quando 

muito”605. 

 
603 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 139; 1992, p. 104). 

604 Rousseau não empregou o termo história tradicional, mas tratou dessa parte da história em sua crítica 

sobre a veracidade da facticidade arrolada pela história que pretende remontar às primeiras tribos; em que 

deixa transparecer a crítica histórica sobre as tradições religiosas, políticas e culturais dos primeiros tempos. 

Como argumenta, criticamente, no Capítulo IX, do Ensaio sobre a origem das línguas, nos seguintes 

termos: “Esparsos nesse vasto deserto do mundo, os homens recaíram (retombèrent) na estúpida barbárie 

em que se teriam encontrado se tivessem nascido da terra. Seguindo essas ideias tão naturais, é fácil 

conciliar a autoridade da Escritura com os registros antigos (les monumens antiques), e não estamos 

reduzidos a tratar como fábulas as tradições tão antigas quanto os povos que no-las transmitiram” 

(ROUSSEAU, 1990, p. 96-97). 

605 “La Scène, en général, est un tableau des passions humaines, dont l’original est dans tous les coeurs: 
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A metáfora do teatro mostra quão o encantamento move as fábulas, de maneira 

que as fábulas tendem a pesar mais que a história instrutiva. Porque as fábulas estão as-

sociadas à capacidade de encantamento do espectador e ouvinte. O lugar propício para as 

fábulas é o teatro, onde não há instrumento capaz de purgar as paixões humanas. Pois, o 

instrumento capaz de purgar as paixões é a razão. Como é evidente pela Carta a D’Alem-

bert, em que ele afirma enfaticamente: “O único instrumento que serve para purgá-las é 

a razão; e eu já disse que a razão não tem nenhum efeito no teatro (théâtre)”606. Mas é 

preciso lembrar que a ideia de depuração no teatro não é algo tão aconselhável. Tal como 

se lê: 

Nossos autores modernos, guiados pelas melhores intenções, fazem pe-

ças mais depuradas, mas também o que acontece? Elas não têm mais 

verdadeira comicidade, e não produzem nenhum efeito. Elas instruem 

muito, se quiserem; mas aborrecem ainda mais. Seria melhor ir ao ser-

mão607. 

Realmente, Rousseau reprova a ideia de depuração no teatro, mesmo que seja mo-

vida pela boa intenção. Nota-se, ainda, que a correlação feita por Rousseau entre a fábula 

e a história aponta o modo de ser da história tradicional, ou, apropriamente, o pensamento 

fabuloso. Ainda assim, Rousseau intensifica sua crítica contra a tessitura das realidades 

pela história tradicional, quando disse: “Os homens sensatos devem encarar a história 

como um tecido de fábulas, cuja moral é muito apropriada ao coração humano”608. 

4.6 O apanágio à história antiga 

Rousseau faz um verdadeiro apanágio à “história antiga” em suas Considerações 

sobre a Polônia, que cumpre uma função bem peculiar de reconhecimento da capacidade 

de “gênio criador” surpreendentemente superior à do homem “fazedor”. O gênio criador 

 

mais si le Peintre n’avait soin de flatter ces passions, les Spectateurs seraient bientôt rebutes, et ne 

voudraient plus se voir sous un aspect qui les fit mépriser d’eux-mêmes. Que s’il donne à quelques-unes 

des couleurs odieuses, c’est seulement à celles qui ne sont point générales, et qu’on hait naturellement. 

Ainsi l’Auteur ne fait encore en cela que suivre le sentiment du public; et alors ces passions de rebut font 

toujours employées à en faire valoir d’autres, sinon plus légitimes, du moins plus au gré des Spectateurs. Il 

n’y a que la raison qui ne soit bonne a rien sur la Scène. Un homme sans passions, ou qui les dominerait 

toujours, n’y saurait intéresser personne; et l’on a déjà remarque qu’un Stoïcien dans la Tragédie, serait un 

personnage insupportable: dans la Comédie, il ferait rire, tout au plus” (ROUSSEAU, 1954, p. 135). 

606 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 137; 1993, p. 43. 

607 Cf. Ibid, 1954, p. 159; 1993, p. 64. 

608 No Livro II, do Emílio: “Les hommes sensés doivent regarder l’histoire comme un tissu de fables, dont 

la morale est très appropriée au coeur humain” (ROUSSEAU, 1966, p. 200). 
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nos leva a acreditar que somos “transportados para um outro universo e entre outros se-

res”. São sempre “humanos como nós”. Existiram entre os antigos, entre “os Romanos e 

os Gregos”, não existem entre nós. E qual é a causa dessa ausência? “Nossos prejulga-

mentos, nossa baixa filosofia, e as paixões do pequeno interesse, concentradas com o 

egoísmo em todos os corações por instituições ineptas que o gênio não dita jamais”. E, 

ainda raciocinando, estabelece a distinção qualitativa sintomática que dá a exata compre-

ensão de nossa localização histórica: enquanto entre nós há “fazedores de leis” entre os 

antigos há “legisladores”. E, mais que isso, conforme Rousseau: 

Entre antigos, vejo três principais legisladores que merecem uma aten-

ção particular: Moisés, Licurgo e Numa. Todos três dedicaram seus 

principais cuidados a objetos que pareceriam a nossos doutores dignos 

de risos. Todos três tiveram sucessos que julgaríamos impossíveis se 

eles fossem menos atestados609. 

É preciso reiterar, pela Carta a Christophe de Beaumont, que a crítica histórica 

acerca da facticidade atestada sustenta que “tudo que existe na ordem dos fatos como 

fatos humanos seja atestado por testemunhas humanos; não devendo ser por nenhuma 

outra via”610. Consequentemente, ainda, de acordo com Rousseau: “Todo fato, que não 

somos testemunhas, não é estabelecido por nós senão sob provas morais; e toda prova 

moral é suscetível de mais e de menos”611. Neste sentido, até mesmo os “prodígios” ge-

ralmente reconhecidos como próprios de Esparta e Roma pertencem “ao gênero moral”. 

Também, em conformidade com Rousseau, ainda podemos questionar sobre a efetividade 

desses prodígios612. Isto vale, inclusive, para fatos que “remetem a religião à autoridade 

dos homens”613, porque neles também aparece a figura da “mediação”614 e ela não prova 

 
609 Cf. ROUSSEAU, 1982, p. 26 e p. 122. 

610 Cf. . Carta a Beaumont (ROUSSEAU, 1954, 488). 

611 Cf. ROUSSEAU, 1954, 489. 

612 Cf. Carta a Beaumont (1954, p. 489; 2005, p. 98). 

613 Conforme a “Primeira carta” das Cartas escritas da montanha (ROUSSEAU, 2006a, p. 161). 

614 Na “Oitava carta”, eis a preocupação rousseauniana: um povo mal instruído da história de seu Governo, 

se deixa facilmente impressionar pelo magistrado (2006a, p. 392). 
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ou atesta. Assim, do fato de a história atestada operar com prova moral615 tem-se a exi-

gência de que ela deve ser verificável. 

O pouco êxito das pesquisas relativas à história natural do gênero humano é justi-

ficado na dificuldade de acesso ao processo de formação dos povos. E que, talvez, se 

explique melhor pela história de seus costumes. Pois, os costumes constituem a materia-

lidade que fornece indicativos de “caracteres” provavelmente “originais”. No entanto, os 

costumes estão cada vez mais “diluídos” e ficam mais difíceis de se apreenderem. Nossa 

história parece não dar conta nem de nós mesmos, até o fronteiriço fica desconhecido. Eis 

uma preocupação, de Rousseau: 

Os antigos viajavam pouco, liam pouco, fizeram poucos livros; e, no 

entanto, vemos, do que nos restam deles, que observaram melhor uns 

aos outros do que observamos nossos contemporâneos. Sem remontar 

aos escritos de Homero, o único poeta que nos transporta para o país 

que descreve, não se pode recusar à Heródoto a honra de ter pintado os 

modos em sua história, embora sejam mais narrações que reflexões, 

melhor do que fazem todos nossos historiadores sobrecarregando seus 

livros de retratos e caracteres. Tácito melhor descreveu os Germanos de 

seu tempo do que qualquer escritor que descreveu os Alemães de hoje. 

Incontestavelmente, os que são versados em história antiga conhecem 

melhor os Gregos, os Cartagineses, os Romanos, os Gauleses, os Per-

sas, que qualquer povo de nossos dias que conhece apenas seus vizi-

nhos616. 

4.7 Simulacro como testemunha de incerteza na história 

Rousseau recusa o olhar histórico tradicional617 porque ele revela o homem apenas 

 
615 Prova moral é prova possível. Pela “Terceira carta”, relacionar prova moral a coisas impossíveis 

contraria princípio de “credibilidade”; seria um “grosseiro sofisma” (ROUSSEAU, 2006a, p. 218). 

616 No Livro V, do Emílio: “Les anciens voyageaient peu, lisaient peu, faisaient peu de livres; et pourtant 

on voit, dans ceux qui nous restent d'eux, qu'ils observaient mieux les uns les autres que nous n'observons 

nos contemporains. Sans remonter aux écrits d'Homère, le seul poète qui nous transporte dans les pays qu'il 

décrit, on ne peut refuser à Hérodote l'honneur d'avoir peint les moeurs dans son histoire, quoiqu'elle soit 

plus en narrations qu'en réflexions, mieux que ne font tous nos historiens en chargeant leurs livres de 

portraits et de caractères. Tacite a mieux décrit les Germains de son temps qu'aucun écrivain n'a décrit les 

Allemands d'aujourd'hui. Incontestablement ceux qui sont versés dans l'histoire ancienne connaissent mieux 

les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Gaulois, les Perses, qu'aucun peuple de nos jours ne connaît 

ses voisins” (ROUSSEAU, 1966, p. 593). 

617 Rousseau dispensa o modo de reflexão fundado na temporalidade e verossimilhança dos acontecimentos 
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como simulacro618 e “cada vez mais desfigurado”. Por ser modelo assentado no “prová-

vel” ele está sujeito à grandes dificuldades históricas e factuais619. Dado que a relação que 

se constitui “entre mim e um outro homem que viveu longe de mim” tem necessidade “de 

intermediários”, sendo esta condição indicadora da presença de quadro histórico de in-

certezas; o que por sua vez, reivindica certamente a produção de “prova moral”. Este é o 

sentido mais peculiar destacado por Rousseau, na Carta à Christophe de Beaumont, ao 

asseverar o argumento de que “toda prova moral é suscetível de mais ou menos”620, por-

tanto, admite críticas621. 

Assim, deve-se evitar ler a fórmula clássica de Rousseau que diz que “a sociedade 

deprava e perverte os homens”622 como se esta fórmula sustentasse a pretensão de retorno 

ao estado de natureza. A confirmação da abstração de que os “progressos da sociedade 

são fonte da depravação humana” e, por conseguinte, “há que retroceder o homem ao 

estado natural”, ao seu “estado de inocência e de espontaneidade”623, não implica uma 

experiência histórica datada, mas tão somente a condição hipotética624 suficiente. Movi-

 

em continuidade, em “grau de certeza dos fatos”, nas ligações possíveis entre fatos, “desconhecidos ou tido 

como tais, cabe à história, quando a temos, fornecer os fatos que os ligam, cabe à filosofia, em sua falta, 

determinar os fatos semelhantes que os podem ligar; enfim, sobre o que se refere à matéria dos eventos a 

similitude reduz os fatos a um número bem mais inferior de classes diferentes do que se imagina. Basta-me 

oferecer esses objetos à consideração de meus juízes; basta-me tê-lo feito de um modo que os leitores 

comuns não tivessem necessidade de considerá-los” (ROUSSEAU, 1954, p. 66, 1989, p. 83). 

618 Na Dedicatória ao Segundo discurso, Rousseau diz: “observo com um prazer misturado de admiração 

e respeito o quanto têm horror às terríveis máximas desses homens sagrados e bárbaros de quem a História 

fornece mais de um exemplo, e que, para sustentar os pretensos direitos de Deus, quer dizer seus interesses, 

eram tão menos avaros do sangue humano quanto mais se gabavam que o seu seria sempre respeitado” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 32). 

619 Conforme Carta à Beaumont, as controvérsias acerca do que é “provável” permitem exame, mas nem 

sempre são provadas (ROUSSEAU, 1954, p. 473-474). 

620 Ainda na Carta a Beaumont, em que ele diz: “Tout fait, dont nous ne sommes pas les témoins n’est 

établi pour nous que sur des preuves morales, et toute preuve morale est susceptible de plus et de moins” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 489; 2005, p. 97). 

621 “Rentre dans les discussions de critique où la preuve morale est admise” (ROUSSEAU, 1954, p. 495). 

622 Cf. Emílio, 1966, p. 306; 1992, p. 267. 

623 Cf. “Nota i”, ROUSSEAU, 1989, p. 128-137. 

624 Maria das Graças assinala que a concepção de história hipotética formulada no Primeiro discurso 

assume seus contornos definitivos no Discurso sobre a origem da desigualdade e aparece no livro III do 

Contrato social, cuja entendimento aponta que: “As instituições que são obra do homem não escapam à 

ação devoradora do tempo. Ora, se a história é sempre declínio, a ação mais adequada é a de deter ou 
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mentar pretensão além da ênfase histórico-hipotética, querendo vivificar a “reconstitui-

ção” ou “retrocedendo”625, além de acabar em equivocidade626 é algo ameaçador627. Do 

ponto de vista histórico, Rousseau ao responder em seus Discursos pela afirmativa de que 

“a vida social corrompe o homem”628, em algum momento parece “não prever a possibi-

lidade de uma forma de vida social apta para evitar essa corrupção”; já que ele recusa a 

facticidade histórica629. Isto se confirma no Manuscrito de Genebra, quando Rousseau 

recusa as “falsas noções do liame social”630. Todavia, a sua resistência não se constitui 

numa “condenação de princípio do estado social encarado em sua essência”631. 

No Contrato social, realmente, a vida social e suas consequências, factíveis, são 

tomadas mediante a anterioridade do ato em relação ao fato, ou seja, o fato supõe o ato: 

 

desacelerar o processo de corrupção, e esta ação deve considerar a fundação e a preservação das 

instituições” (SOUZA, Maria das Graças. Ocasião propícia, ocasião nefasta: tempo, história e ação política 

em Rousseau. Revista Trans/Form/Ação, v. 29, n. 2, p. 249-250). 

625 “Descontente com teu estado presente por razões que anunciam à tua infeliz posteridade ainda maiores 

descontentamentos, talvez desejasse poder retroceder; esse sentimento deve constituir o elogio de teus 

primeiros antepassados, crítica de teus contemporâneos e o pavor dos que terão a infelicidade de viver 

depois de ti” (ROUSSEAU, 1954, p. 41; 2005a, p. 162). 

626 “Ante todo hay que consignar el equívoco de los términos naturaleza y estado de naturaleza, pues estos 

vocablos pueden designar tanto el hombre esencial como el hombre real” (GUÉROULT, 1972, p. 173). 

627 Em sua “Resposta contra Voltaire”: “Em vossa opinião, caro senhor, essa volta seria um milagre, a um 

só tempo grande e prejudicial, que somente a Deus cabe fazê-lo e ao Diabo desejá-lo” (ROUSSEAU, 1989, 

p. 166).  

628 Em nota à sua Última Resposta ao Sr. Bordes, em que reitera: “il faut bien faire attention que, quoique 

l’homme soit naturellement bon, comme je le crois, et comme j’ai le bonheur de le sentir, il ne s’ensuit pas 

pour cela que les sciences lui soient salutaires; car toute position qui met un peuple dans le cas de les 

cultiver, annonce nécessairement un commencement de corruption qu’elles accélèrent bien vite. Alors le 

vice de la constitution fait tout le mal qu’aurait pu faire celui de la nature, et les mauvais préjugés tiennent 

lieu des mauvais penchants” (ROUSSEAU, 2002a, p. 52). Neste sentido, ainda, segundo Rousseau, “resta 

considerar e aproximar os diferentes acasos que puderam aperfeiçoar a razão humana, deteriorando a 

espécie, tornar um ser mau ao fazer-lhe sociável” (1954, p. 65; 1999b, p. 84). Para Rousseau, enquanto o 

“selvagem vive em si mesmo; o homem sociável, sempre fora de si, só sabe viver da opinião dos outros, é 

por assim dizer de seu único julgamento que tira o sentimento de sua própria existência”. – “Basta-me ter 

provado que esse não é o estado original do homem, e que é unicamente o espírito da sociedade e a 

desigualdade que ela engendra que muda e altera assim todas as nossas inclinações naturais” (1954, p. 92; 

1999b, p. 115). 

629 Conforme o Segundo discurso: “Comecemos, então, por afastar todos os fatos, pois não levam à 

questão” (ROUSSEAU, 1989, p. 50). Em vez de se “examinar assim os fatos pelo direito” (Idem, p. 105). 

630 Em que diz: “eu busco o direito e a razão, e não discuto os fatos” (ROUSSEAU, 2012a, p. 59). 

631 Cf. GUÉROULT, 1972, p. 154. 
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“esse ato sendo necessariamente anterior a outro é o verdadeiro fundamento da socie-

dade”632. O que explica o modo da historicidade hipotética, impregnada na própria raci-

onalidade das cláusulas, que, segundo Rousseau, “ainda que não possam ter sido jamais 

formalmente enunciadas, são em toda parte as mesmas, em toda parte tacitamente admi-

tidas e reconhecidas”633. A causa da degeneração das sociedades, apontada por Rousseau 

no Segundo discurso, tem “remédio interno” e este procedimento pode ser detectado por 

uma abordagem circular da obra do próprio autor. 

Relativo a essa abordagem circular, é preciso destacar634 a presença de dois con-

ceitos de necessidade em Rousseau. O que remete à problemática do direito político e o 

referente a história das sociedades. O primeiro conceito dá conta da necessidade da ordem 

social, em que o direito é contrastante ao que deriva da natureza das coisas635 e, sendo 

que o corpo político é uma associação, não uma agregação, tem-se que, ao mesmo tempo 

em que o corpo político é condição de liberdade, também é uma resultante de ato comum, 

livre e voluntário. O outro conceito de Rousseau é o da “causalidade histórica” e consiste 

na noção de “perfectibilité” – delineamento sobre a perfectibilidade nos Capítulos 1 e 2, 

especificamente os tópicos 2.2 e 2.6.1). 

Não como potência que se atualiza, mas como plasticidade que as cir-

cunstâncias sobressaem: a necessidades não se opõe à contingência, ela 

se constitui por dependência como sedimentação do contingente. É por-

que existe uma antecipação ontológica do efeito sobre a causa: é sempre 

o efeito, que se estabelece como ordem nova das coisas, que arrasta a 

contingência da qual resulta na necessidade que ele instaura. Assim, o 

ato arbitrário e contingente de apropriação (“o primeiro que diz...”) vira 

ato de fundação da sociedade civil por retroação das consequências que 

ele arrasta: os litígios, a hostilidade geral, a necessidade de colocar um 

termo garantindo-se a posse como propriedade636. 

 
632 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 51. 

633 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 52. 

634 Compartilhamos aqui reiteração feita por Bruno Bernardi, sobre o modo circular de Rousseau na 

abordagem dos conceitos de “causa” e “necessidade” (BERNARDI, 2010, p. 4). 

635 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 50-51. 

636 Cf. BERNARDI, 2010, p. 4. 
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Há ocorrência de desgaste da figura do homem natural, até desaparecer ou perder 

a qualidade essencial de homem no estágio de desenvolvimento da desigualdade, que é o 

da relação senhor-escravo. Esta condição última da história não pode ser o ponto de par-

tida para a construção do Estado, já que se considera que o próprio estabelecimento da 

associação política637 não vai além do historicamente determinado e é tomado também 

como “o fármaco”638, que pode tanto impedir quanto precipitar a decadência humana. 

Segundo Rousseau, “chega um tempo em que o mal é tal que as próprias causas que o 

fizeram nascer são necessárias para impedir de aumentar; é o ferro que é preciso deixar 

na ferida, com medo que o ferido morra se lhe arrancarem” 639. 

A produção de “simulacro” como, por exemplo, “a aparência de todas as virtudes, 

sem que se possua nenhuma delas”640 é constante no campo da historicidade, das técnicas 

e do conhecimento. O simulacro aparece já associado ao mal-uso das palavras, seu prin-

cipal motor, propulsor, é uma paixão humana: “simulacros erguidos pelo orgulho humano 

e indignos dos nomes”641. Trata-se de uma retomada do velho paradoxo642 entre “aparên-

cia e essência”, de que, com a proeminência da força dos vícios sobre as virtudes tem-se, 

 
637 “Este pacto, que se situa ao nível da história hipotética da humanidade, não é suficiente para assegurar 

a liberdade de ninguém” (NASCIMENTO, 1988, p. 128). 

638 Funcionaria “como um remédio para impedir a degeneração da espécie humana, embora, se não for 

aplicado na dose certa, agravará ainda mais o processo de degenerescência, precipitando a perda total da 

liberdade” (NASCIMENTO, 1997, p. 97). 

639 Relativo ao Segundo discurso, em que se vê a “Resposta de Rousseau a Voltaire” (Paris, 10 de setembro 

de 1755): “Mais il vient un temps où le mal est tel que les causes mêmes qui l’ont fait naître sont nécessaires 

pour l’empêcher d’augmenter; c’est le fer qu’il faut laisser dans la plaie, de peur que le blessé n’expire en 

l’arrachant” (ROUSSEAU, 2002b, p. 81). 

640 Cf. ROUSSEAU, 1999b, p. 191. 

641 Cf. ROUSSEAU, 2002b, p. 47; 1999b, 262. 

642 Comparar a produção paradoxal no Livro I, da República, quando Platão apresenta, no primeiro 

momento, a provocação feita por Sócrates a Céfalo: “os ricos têm, diz-se, muitas consolações” (PLATÃO, 

1987, 329e, p, 6). E, logo mais adiante, a constatação de Trasímaco, contra Sócrates, de que o homem 

injusto é que aparece como o mais feliz na sociedade: “é quem manda nos verdadeiramente ingênuos e 

justos”; “o homem justo em toda a parte fica por baixo do injusto”; e, principalmente, “nas questões civis, 

onde quer que haja contribuição a pagar, o justo, em condições iguais, paga uma contribuição maior, e o 

outro, menor. Quando se trata de receber, um não lucra nada, e o outro, muito” (PLATÃO, 1987, 343c-e, p. 

32). Todavia, Sócrates não se convence “que a injustiça seja mais vantajosa do que a justiça” (Idem, 345a, 

p. 34) e esclarece que a força da argumentação de Trasímaco se explica pelo fato de ele ter confundido a 

esperteza, malandragem, com a sabedoria, e a virtude, associada à “sublime ingenuidade” (Idem, 348d-e, 

p. 40). Sócrates leva Trasímaco a considerar que o homem “que tem uma alma má governe e dirija mal, e, 

quem tem uma alma boa, faça tudo isso bem”, para em seguida sustentar “que a alma justa e o homem justo 

viverão bem, e o injusto mal”; levando-o a aceitar, forçosamente, a conclusão de que “o homem justo é 
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ligeiramente, a sugestão de que os vícios são mais propícios e produzem maior felicidade 

aos homens em sociedade. Das virtudes restam, portanto, apenas o seu “simulacro pú-

blico”; este é momento em que o vício “toma a máscara da virtude, não como a hipocrisia 

para enganar e trair, mas para, sob essa efígie amável e sagrada, afastar o horror que tem 

de si mesmo quando se contempla”643. 

Notamos, por fim, que a perspectiva da historicidade é insuficiente quanto a com-

preensão da necessidade de unir os homens644. Comumente só apreendemos da história 

tradicional os dados cronológicos e personalidades arroladas intencionalmente para essa 

finalidade. A ênfase no valor descritivo da história antiga645 sugere a defesa de um perfil 

de história como arrolamento ou inventário de caracteres646 que contém, em geral, instru-

ções necessárias647 e as mais exatas possíveis sobre a sociedade em estudo. No entanto, 

mantém a resistência648 relativa às proposições de que toda pesquisa histórica cobra “pro-

vas morais” e “toda prova moral é suscetível do mais ou menos”. Do ponto de vista his-

tórico, é destacante a tensão voraz do homem em relação ao outro, o espírito de combate 

e a tendência de fracasso do progresso sociopolítico. 

 

feliz, e o injusto é desgraçado” e “não há vantagem em ser desgraçado, mas sim em ser feliz” (Idem, 353d-

e/354a, p. 50-51). 

643 Cf. ROUSSEAU, 1999b, p. 300. 

644 “Assim a necessidade de unir os homens, se bem compreendida, determina suficientemente a resposta 

para que se possa dispensar o recurso à constituição factual das sociedades” (HOCHART, 1967, p. 68). 

645 Essa simpatia pelo âmbito descritivo típico da história antiga, reaparece no Projeto de Constituição para 

Córsega: “Les grands historiens savent dans les plus simples narrations, et sans raisonner eux-mêmes, 

rendre sensible au lecteur la raison de chaque fait qu’ils rapportent” (ROUSSEAU, 1915b, p. 319). 

646 “Dos materiais para a história”: “En attendant, ne négligez pas de rassembler des matériaux, soit pour 

l’histoire, soit pour l’institution; ils sont les mêmes. Votre Gouvernement me parait être sur un pied à 

pouvoir attendre” (ROUSSEAU, 1915b, p. 365). 

647 Rousseau em Carta à Buttafuoco dá indicativo do estilo descritivo da história e mostra seu apreço à 

Córsega: “Une exacte description de l’ile, son histoire naturelle, productions, sa culture, sa division par 

districts; le nombre, la grandeur, la situation des villes, bourgs, paroisses; le dénombrement du peuple aussi 

exact qu’il sera possible; 1’état des forteresses, des ports; l’industrie, les arts, la marine; le commerce qu’on 

fait, celui qu’on pourrait faire, etc. (...) L’histoire de la nation jusqu’à ce moment, les lois, les statuts; tout 

ce qui regarde l’administration actuelle, les inconvénients qu’on y trouve, l’exercice de la justice, les 

revenus publics, l’ordre économique, la maniere de poser et de lever les taxes; ce que paie à peu près le 

peuple, et ce qu’il peut payer annuellement et l’un portant l’autre” (ROUSSEAU, 1915b, p. 360). 

648 Cf. HOCHART, 1967, p. 69. 



201 

 

CAPÍTULO 5 – ARGUMENTO POLÍTICO 

Este capítulo denominado argumento político é a quinta meta da Parte I desta tese, 

cujo objeto compreende a participação e a decisão livre de todos os membros da sociedade 

civil no campo de deliberação pública. O argumento político em Jean-Jacques Rousseau 

capta o ser de liberdade inserido na vida ativa e participativa da sociedade civil, cuja 

existência se desenvolve pela participação e decisão livre no seio da sociedade civil. 

Objetivou-se analisar a distinção da politicidade pela livre participação no campo de 

decisão da sociedade. Parte-se do princípio político básico de que toda ação é a vontade 

de um ser livre649. Neste sentido, antecipamos duas dificuldades que, segundo Rousseau, 

condicionam este princípio político básico: uma, o que é comum para o querer é que é 

preciso ser livre; neste caso, o próprio querer, por anterioridade, exige o ser de liberdade; 

o que justifica a sua ênfase, para querer é necessário ser livre. Outra, consequência lógica 

da anterior, nem por isso é menor que a primeira dificuldade, conforme Rousseau, é a de 

assegurar da mesma forma a liberdade pública e a autoridade do Governo650. Nosso 

problema é o seguinte: como é possível a constituição de uma República se fortalecer sem 

a vida ativa da cidadania no campo da decisão pública? Ora, se o verdadeiro campo 

político se faz onde ocorre a decisão pública constante, que é essencialmente o lugar das 

tensões entre realidades da sociedade civil. Logo, a possibilidade real da política na 

República é a participação do conjunto da cidadania no campo da decisão pública. De 

maneira que, a questão da decisão pública é a questão da democracia; é desta questão, por 

assim dizer, que o argumento político retira seu status. Interessa-nos a constituição 

democrática da sociedade civil como exigência contínua de participação e decisão livre 

do povo, em diálogo e transformação, predicação de universalidade de maneira 

substancial e substantiva, efetiva e concretamente. Por esta perspectiva política, o 

obstáculo a ser vencido na concepção republicana é a armadilha despótica contra a 

democracia, que sacrifica a liberdade indispensável em nome da autoridade 

indispensável. Pela formulação de Rousseau, esta tensão entre a liberdade indispensável 

e a autoridade indispensável651 engloba simultaneamente a substancialidade 

indispensável à continuidade do próprio Corpo político. A recepção ético-política dessa 

 
649 Cf. ROUSSEAU, Emílio, IV, 1966, p. 365. 

650 Cf. ROUSSEAU, Economia política, 1915a, 244. 

651 Cf. BERLIN, Isaiah. [2009]. Ideias políticas na era romântica: ascensão e influência no pensamento 

moderno. Organização Henri Hardy. Introdução Joshua L. Cherniss. Tradução Rosaura Eichenberg. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009. BERLIN, 2009. p. 172. 
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tensão na base substancial da República desautoriza astúcia despótica, em razão da 

plausibilidade da relação ontológica652 indissociável do todo com suas partes. 

Alargadamente653, a ligeira tranquilidade oferecida pelo Estado sob ditadura assemelha-

se à tranquilidade da morte. O Contrato social testemunha contra solução que impacta a 

possibilidade real da democracia. 

5.1 Armadilha despótica como obstáculo à democracia 

Rousseau, segundo Viroli654, indica a existência de uma relação antitética entre 

república e despotismo655, cujos termos se contrastam sem se excluírem; e acentua de 

modo radical o fio republicano, cuja guinada impacta a solução pela democracia direta 

delineada no pensamento político de Rousseau. Ligeiramente, a via republicana de estado 

democrático defendida por Pettit656, mesmo ponderando distintamente a forma de ação e 

compromisso de governo, reconhece que Rousseau concebe a liberdade enquanto 

autonomia e a necessidade de combate ao arbítrio constante. Constata-se no pensamento 

político de Rousseau a existência de uma tensão entre a liberdade pública indispensável 

e a autoridade do governo indispensável657, cuja tensão leva ao questionamento seguinte: 

é possível resolvê-la sem cair na armadilha do domínio despótico, cuja astúcia quer se 

justificar no pensamento ético-político-jurídico de Rousseau? É plausível uma ditadura 

tendo por base a relação ontológica658 indissociável do todo com suas partes? Este 

questionamento não encontra resposta afirmativa no argumento político de Rousseau. 

Alargadamente, a ligeira tranquilidade oferecida pelo Estado sob ditadura assemelha-se à 

 
652 Argumento ontológico mostra viés da ontologia política na crítica da representação em Rousseau, 

verificar nota 39: CRIGNON, 2007, p. 12. 

653 Este alargamento preserva a semelhança da passagem do livro IV, do Emílio, em que se lê: “A 

indiferença filosófica assemelha-se à tranquilidade do Estado sob o despotismo: é a tranquilidade da morte” 

(ROUSSEAU, 1992, p. 368). 

654 Cf. VIROLI, 2002. p. 172-173. 

655 Para Schmitt (2013), Rousseau enxerga plausibilidade na tese da possibilidade de ditadura na república. 

656 Cf. PETTIT, 2007. p. xviii / p. 213. 

657 Isaiah Berlin concorda que a solução de Rousseau é o ponto de convergência entre a liberdade total e 

conformidade total com a comunidade (BERLIN, 2009, p. 171-172). 

658 Cf. CRIGNON, 2007, p. 12. 
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tranquilidade da morte659. O Contrato social além de recusar poder arbitrário660 serve 

como testemunha contra solução que impacta a possibilidade real de uma autêntica 

democracia. 

5.2 A Lei como testemunha da liberdade pública 

O desenvolvimento do argumento político tem como fundamento a participação e 

decisão no âmbito da sociedade civil. Pois, conforme Livro IV do Emílio, é princípio 

político básico “que toda ação é a vontade de um ser livre”661. Mas este princípio básico 

surge condicionado às duas dificuldades enumeradas anteriormente por Rousseau em seu 

verbete de Economia política. Uma, “o que é comum para o querer é que é preciso ser 

livre”; de maneira que o próprio querer, por anterioridade, exige o ser de liberdade; o que 

justifica a sua ênfase seguinte: “para querer é necessário ser livre”. Outra, consequência 

lógica da anterior, nem por isso é menor que a primeira dificuldade, deve-se cuidar, 

segundo ele, “de assegurar da mesma forma a liberdade pública e a autoridade do 

Governo”662. Esta aparente dificuldade parece resolvida ainda naquele verbete, pela 

própria definição de Lei como a condição indispensável para a existência da justiça e da 

liberdade. Em que se lê: 

É à Lei exclusivamente que os homens devem a justiça e a liberdade; é 

este órgão salutar da vontade de todos que restabelece no direito a 

igualdade natural entre os homens; é esta voz celeste que dita à cada 

cidadão os preceitos da razão pública, e lhe ensina a agir segundo as 

máximas de seu próprio julgamento, e a não estar em contradição 

 
659 Este alargamento preserva a semelhança da passagem do livro IV, do Emílio, em que se lê: “A 

indiferença filosófica assemelha-se à tranquilidade do Estado sob o despotismo: é a tranquilidade da morte” 

(ROUSSEAU, 1992, p. 368). 

660 A recusa ao poder arbitrário é evidente no Contrato social, basta sondar a consequência lógica que se 

tem quando ele disse: “Precisaria pois, para que um Governo arbitrário fosse legítimo, que em cada geração 

o povo fosse o senhor de admiti-la ou de rejeitá-la, mas então o Governo não seria mais arbitrário” (I, IV, 

§5). Se isso não for suficiente, a leitura da Carta a Mirabeau poderá confirmar sua aversão a pensar 

qualquer “despotismo legal”: “não vejo senão duas palavras contraditórias, que reunidas não significam 

nada para mim” (ROUSSEAU, 1915b, p. 161). Em suas Cartas da montanha, VII, a hipótese de poder 

arbitrário como forma de prevenção de desordens é recusada por ele, basta entender a seguinte metáfora: 

“Empregar um tal meio para preveni-las, é matar as pessoas a fim de que elas não tenham febre” (Idem., p. 

221). Não há defesa legítima que suplante o povo, ideia reforçada em suas Considerações sobre o Governo 

da Polônia, em que se lê: “O Estado não deve permanecer sem defensores, sei disso; mas seus verdadeiros 

defensores são seus membros. Todo cidadão deve ser soldado por dever” (ROUSSEAU, 1982, p. 83-84). 

661 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 365. 

662 Cf. ROUSSEAU, 1915a, 244. 
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consigo mesmo663. 

Vale reiterar que a única modalidade de sujeição positiva foi caracterizada pelo 

Argumento histórico (tópico 4.3 História como testemunha da sujeição). Relativo à 

exclusividade da Lei, quer dizer apenas que a lei antecipa a justiça664 e a liberdade civil, 

dando-lhe parâmetros, mas não a liberdade em geral (apreciada como uma qualidade 

metafísica, nem a liberdade natural). Ainda assim, resta insuficiente quanto à garantia 

daquilo que a lei antecipa. É por causa disso que entendemos que desta dupla dificuldade 

se depreende uma questão maior que é a da garantia da “liberdade pública” como 

integrante da própria natureza constitutiva da noção de contrato665 social. Assim, é 

possível visualizar de maneira mais vigorosa a distinção dada à liberdade pública como 

integrante, constitutivamente, da natureza do pacto social, pela fórmula que aparece no 

Capítulo VII, Livro I, do Contrato Social, em que se lê: 

A fim de que o pacto social não seja um vão formulário, implica 

tacitamente esse engajamento que unicamente pode dar força aos 

outros, de que quem se recusar a obedecer à vontade geral será 

constrangido por todo o corpo: o que não significa outra coisa senão 

que o forçarão a ser livre; pois tal é a condição que, dando cada Cidadão 

à Pátria, o garante de toda dependência pessoal; condição que faz o 

artifício e o jogo da máquina política, e que torna legítimo os 

engajamentos civis, os quais, sem ela seriam absurdos, tirânicos, e 

sujeitos aos mais enormes abusos666 

 
663 “C’est à la Loi seule que les hommes doivent la justice et la liberté; c’est cet organe salutaire de la 

volonté de tous qui rétablit dans le droit l’égalité naturelle entre les hommes; c’est cette voix céleste qui 

dicte à chaque citoyen les préceptes de la raison publique, et lui apprend à agir selon les maximes de son 

propre jugement, et à n’être pas en contradiction avec lui-même” (ROUSSEAU, 1915a, p. 245). 

664 Trataremos acerca desse fundamento no Argumento jurídico. 

665 “Com Rousseau, o contrato será, ainda, uma convenção. Não mais, porém, a convenção imaginária que 

racionaliza o fato consumado. Nem a convenção engenhosa que justifica a aceitação dum princípio. Essa 

convenção, não importa quando se fez ou como se fez, se é que jamais se fez – não podendo negar o vigor 

de suas cláusulas e o poder com que se nos impõem, só nos resta decifrá-las, tais como se inscreverem, 

indelevelmente, na própria natureza humana” (MACHADO, 1968, p. 149). 

666 “Afin donc que ce pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui 

seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint 

par tout le corps: ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre; car telle est la condition 

qui donnant chaque Citoyen à la Patrie le garantit de toute dépendance personnelle; condition qui fait 

l’artifice et le jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes les engagements civils, lesquels, sans 

cela seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus” (ROUSSEAU, 2012b, p. 56). 
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Somente a liberdade pública ou política667 é partícipe da autoridade soberana, de 

modo que essa modalidade de liberdade nunca poderá ser suprimida. A supressão da 

liberdade pública produzirá a morte do Corpo Político. É evidente, portanto, que o cerne 

do argumento político compreende o princípio político-ético em Rousseau e versa sobre 

a liberdade de participação e decisão na instância política. Conforme o Capítulo VIII, do 

Livro I do Contrato social, se lê: 

O que o homem perde pelo contrato social, é a sua liberdade natural e 

um direito ilimitado a tudo o que o tenta e que ele pode atingir; o que 

ele ganha, é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui. Para 

não se enganar com essas compensações, é preciso bem distinguir a 

liberdade natural que só tem por limites apenas as forças do indivíduo, 

da liberdade civil que é limitada pela vontade geral, e a posse, que não 

é senão o efeito da força ou o direito do primeiro ocupante, da 

propriedade que não pode ser fundado senão sobre um título positivo. 

Poder-se-ia sobre o que precede acrescentar à aquisição do estado civil 

a liberdade moral, única que torna o homem verdadeiramente senhor de 

si; porque o impulso só do apetite é escravidão, e a obediência à lei que 

se prescreveu a si é liberdade668. 

Adianta-se que as noções de propriedade e posse que reivindicam fundamento em 

base positiva de direito serão tratadas no Argumento jurídico, desta tese. Nesse momento, 

o mais importante é a facticidade da liberdade do ponto de vista político-ético, cuja 

capacidade de alimentar também pode inebriar669. E nesse sentido, vale ressaltar que o 

peso da experiência dessa modalidade de liberdade é sempre melhor que o peso da letargia 

na vida republicana. Possíveis abusos da liberdade político-ética não podem justificar sua 

supressão da vida política. Mas é inquietante o fato de a liberdade político-ética, como 

consequência do próprio advento social, ainda ser pensada em contraste com a noção de 

 
667 Em Rousseau, a liberdade política (ou pública) é aquela que participa da autoridade soberana; ela é bem 

distinta da liberdade civil e liberdade moral que já aparecem definidas em éditos civis e nos costumes da 

sociedade civil. A liberdade pública tendo natureza de independência seu aparecimento é investido de 

discricionariedade, porque é a própria liberdade de julgamento. Esta forma de liberdade é classificada entre 

as três dimensões da liberdade na Distinção entre natural e legal. 

668 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 57; 2011, p. 70-71. 

669 Em sua Dedicatória ao seu Segundo discurso, ele declara: “car il en est de la liberté comme de ces 

aliments solides et succulents, ou de ces vins généreux, propres à nourrir et fortifier les tempéraments 

robustes qui en ont l’habitude, mais qui accablent, ruinent et enivrent les faibles et délicats qui n’y sont 

point faits” (ROUSSEAU, 1954, p. 27). 
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“liberdade comum”670, consequência da natureza humana, ou “física”671, marca da 

diferença de espécie. Porque a liberdade comum integra a condição do próprio ser 

humano, e a liberdade física é a que distingue a espécie na animalidade. 

Se, conforme Rousseau, tudo está bem saindo das mãos do autor das coisas, e tudo 

degenera entre as mãos do homem672, então o objeto central da verdadeira política será 

tornar os povos felizes e bons673. A pintura da condição de natureza originaria é como 

uma obra do Criador, nela tudo funciona naturalmente muito bem e independe de volições 

humanas. O enquadramento da condição de sociabilidade é uma espécie de segunda 

natureza674, obra engendrada por determinação do próprio homem. Essa condição de 

sociabilidade675 é indispensável ao modo de existência humana como ser político-moral, 

modo de superação676 das determinações da natureza originária. 

 
670 No Contrato social, Livro I, Capítulo II, se lê: “Cette liberté commune est une conséquence de la nature 

de l’homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation, ses premies soin sont ceux qu’il se doit 

à lui-même” (ROUSSEAU, 2012b, p. 43). 

671 Na Primeira parte do Segundo discurso, ele diz: “Vejo em todo animal apenas uma máquina engenhosa, 

a quem a natureza dotou dos sentidos para se remontar a si mesma, e para se garantir, até um certo ponto, 

de tudo o que tende a lhe destruir, ou a lhe desarranjar. Percebo precisamente as mesmas coisas na máquina 

humana, com a diferença que a natureza sozinha faz tudo nas operações da besta, ao passo que o homem 

influencia as suas, como agente livre”. Esta condição para a autodeterminação só ocorre na espécie humana. 

Neste sentido, ele insiste em dizer que “não é o entendimento que faz a distinção específica do homem entre 

os animais, mas sua qualidade de agente livre” (ROUSSEAU, 1954, p. 47; 1989, p. 60). 

672 Cf. Emílio (Livro I): “Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses, tout dégénère entre les 

mains de l'homme” (ROUSSEAU, 1966, p. 35). 

673 Em sua Carta a Christophe de Beaumont, Rousseau reitera: “Ninguém deseja o bem público, a não 

ser quando ele concorda com o seu; assim, esse acordo constitui o objetivo do genuíno político, que busca 

fazer os povos felizes e bons” (2005, p. 49). 

674 Cf. Emílio (Livro II): “o hábito cria em nós uma segunda natureza que substituímos a tal ponto à 

primeira, que nenhum de nós conhece mais esta” (ROUSSEAU, 1992, p. 155). 

675 Cf. Os filósofos do Século XVIII estão mais distantes da abordagem que toma por base “o evento ético-

religioso” (Malebranche) e mais próximos de uma perspectiva que toma como “fato puramente humano e 

natural” (Descartes), “como exemplo, para Rousseau, a socialização, princípio da degradação do estado de 

natureza, ocupará o lugar que tem em Malebranche o pecado” (GUÉROULT, 2016, p. 628), confirmando 

leitura anteriormente feita por Pierre Burgelin: “c’est la socialisation qui tient désormais la place du péché” 

(BURGELIN, 1952, p. 77). 

676 Na segunda parte de seu Segundo discurso, ele apresenta o viés negativo do momento de fundação da 

sociedade. “Todos correram ao encontro de seus grilhões acreditando assegurar sua liberdade; pois com 

tanta razão para sentir as vantagens de um estabelecimento político, não tinham tanta experiência para daí 

preverem os perigos; os mais capazes de pressentir os abusos eram precisamente aqueles que contavam 

com proveito disso, e mesmo os sábios viram que era preciso se resolver a sacrificar uma parte de sua 

liberdade para a conservação da outra, como um ferido se faz cortar o braço para salvar o resto do corpo” 
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De acordo com o Segundo discurso, é razoável pensar, que, se em algum 

momento histórico os povos “se colocaram entre as mãos de um chefe”, foi tão somente 

para que eles garantissem a salvaguarda “dos elementos constitutivos de seu ser”, tais 

como, “seus bens, suas liberdades, e suas vidas”. Pois, é incontestável, para Rousseau, “a 

máxima fundamental de todo o direito político, que os povos se deram aos chefes para 

defender sua liberdade e não para lhes escravizar. Se temos um príncipe, dizia Plínio a 

Trajano, é para que nos preserve de ter um senhor”677. 

5.2.1 O Estado vincula o Governo à preservação da vida ativa do Povo 

Conforme Rousseau, a potência legislativa678 é sempre vinculada ao próprio povo 

enquanto poder constituinte, é por meio dela que se tem a garantia de vida do próprio 

Estado. Essa vitalidade do Estado não pode ser ceifada, por isso a obrigação do Governo 

na manutenção da vida ativa da cidadania. No entanto, a potência legislativa se faz de 

maneira soberana, ela fala por ela mesma e dispensa o uso de intermediário. Nessa 

autoridade soberana e não nas leis é que se enraíza o princípio da vida política ativa. Tal 

como se observa no Livro III, Capítulo XI, do Contrato social: 

O princípio da vida política está na autoridade soberana. A potência 

legislativa é o coração do Estado, a potência executiva o cérebro, que 

dá o movimento à todas as partes. O cérebro pode tombar de paralisia, 

e o indivíduo viver ainda mais. Um homem fica imbecil e vive; mas, 

desde que o coração tenha cessado suas funções, o animal é morto. Não 

é, pois, pelas leis que o Estado subsiste, mas pelo poder legislativo679. 

Mas isto não impede de se enxergar as duas restrições racionais que inibem 

constantemente esta potência constitutiva. No primeiro caso, a previsão de que em algum 

dia ela possa ser calada, temporariamente, por força de algum expediente de Governo sob 

 

(ROUSSEAU, 1954, p. 78). Trataremos dos dois vieses do contrato no Argumento jurídico. 

677 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 81; 1989, p. 103. 

678 Confirma-se no Livro III, Capítulo I, do Contrato Social, em que Rousseau diz: “a potência legislativa 

pertence ao povo, e não pode pertencer senão a ele mesmo” (2012b, p. 91). 

679 “Le principe de la vie politique est dans l’autorité souveraine. La puissance législative est le coeur de 

l’État, la puissance exécutive en est le cerveau, qui donne le mouvement à toutes les parties. Le cerveau 

peut tomber en paralysie, et l’individu vivre encore. Un homme reste imbécile et vit; mais, sitôt que le coeur 

a cessé ses fonctions, l’animal est mort. Ce n’est point par les lois que l’État subsiste, c’est par le pouvoir 

législatif” (ROUSSEAU, 2012b, p. 123-124). 
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estado de exceção, salvacionista, tal como aparece, ligeiramente, no Capítulo VI, Livro 

IV do Contrato social e que, ainda assim, essa potência soberana não pode ser obrigada 

a falar680. Também soa como outra restrição racional à potência legislativa, a desconfiança 

que se observa, já no Segundo discurso, face ao afastamento do modelo de república em 

que o bom e o útil trabalho das magistraturas fossem dispensados em troca do modelo de 

exercício de funções concentradas no próprio povo, como a “da administração dos 

afazeres civis e execução de suas próprias leis”681. 

Conquanto a capacidade de liberdade seja inerente à condição humana, só poderá 

ser promovida e garantida quando a potência legislativa estiver ligada e não puder ser 

desvinculada da noção de povo. Diz-se povo verdadeiramente livre enquanto capacidade 

de participação e decisão soberana; como o único e verdadeiro poder constituinte 

disseminado na plenitude dos cidadãos livres e iguais na sociedade civil. É necessário 

fazer o enfrentamento das duas dificuldades listadas no início deste tópico, que remetem 

ao quadro de tensão que há entre a liberdade suposta da vontade geral e a tensão desta 

liberdade com a vontade e ação do corpo do governo. Nesse sentido, dever-se-á ressaltar, 

conforme Cartas escritas da montanha, que: 

Não há, pois, liberdade sem leis, nem onde alguém esteja acima das 

leis: pois mesmo no estado de natureza, o homem não é livre senão pelo 

favorecimento da lei natural, que comanda a todos. Um povo livre 

obedece, mas não serve; ele tem chefes, e não senhores; ele obedece às 

leis, mas não obedece senão as leis, e é pela força das leis que ele não 

obedece aos homens. Todas as barreiras que são impostas nas repúblicas 

ao poder dos magistrados não são estabelecidas senão para garantir 

contra seus ataques ao recinto sagrado das leis: eles são os seus 

ministros, não os seus árbitros; eles devem respeitá-las, não as infringir. 

 
680 A partir do momento em que o legislador detecta que é incapaz de sentir e prever determinados eventos 

que podem obstacularizar a ordem social produz-se uma lacuna propícia à ditadura. Aceita-se, como último 

recurso salvacionista, a possibilidade de suspensão temporária da potência legislativa. “Se para remediá-lo 

basta aumentar a atividade do governo, concentrá-lo-á em um ou dois de seus membros: assim não é a 

autoridade das leis que se altera, mas somente a forma de sua administração. “Se o perigo for tal que o 

aparelho das leis (l’appareil des lois) seja um obstáculo de se evitá-lo, então nomeia-se um chefe supremo 

que faça calar todas as leis e suspenda por um momento a autoridade soberana; nesse caso a vontade geral 

não é duvidosa, e evidencia-se que a primeira intenção do povo é que o Estado não pereça. Dessa maneira 

a suspensão da autoridade legislativa não a abole; o magistrado que a faz calar não pode fazê-la falar, ele a 

domina sem poder representá-la; pode tudo fazer, exceto leis” (ROUSSEAU, 2012b, p. 160). Em sua 

avaliação, o referido procedimento acarreta vícios que podem acelerar a morte do próprio Estado. 

681 Cf. ROUSSEAU, 1989, p. 32. 

 



209 

 

Um povo é livre, qualquer forma que seja seu governo, quando, naquele 

que o governa, não se vê o homem, mas o órgão da lei. Em uma palavra, 

a liberdade segue sempre o destino das leis, ela reina ou perece com 

elas; não conheço nada de mais certo682. 

Notamos uma dialeticidade entre a boa forma da liberdade pública em se nutrir da 

mesma base de onde sai o alimento indispensável à boa existência do governo. Por isso, 

à pergunta que é mesmo o Governo683 Rousseau responde apontando para os mais 

essenciais deveres do próprio Governo, sendo o mais importante deles, o de manter as 

liberdades civil e política. Portanto, o Governo é definido como “um corpo intermediário 

estabelecido entre os súditos e o soberano para sua mútua correspondência, encarregado 

da execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto civil quanto política”684. 

Assim, a possibilidade de ocorrer a tensão da liberdade pública com a tensão da 

vontade e ação do corpo do governo é explicada na própria base dialética engendradora 

do governo. Pois, é em função da condição necessária de que “o governo participa da 

vontade geral que o constitui”, que ele precisa dispor de “vontade própria” para poder 

cumprir com as suas funções. Situação essa que acaba por constituir a motivação para a 

tendência do governo, que tão logo desfrute de força suficiente para manifestar a sua 

vontade, em algum momento, ouse se colocar em contraste ou em discordância com a 

vontade geral. Sua “vontade própria”, que nem sempre concorda com a vontade 

constituinte, neste caso explica o sentido do vício de condição gerador de abusos por parte 

do governo e, que, por sua vez, incidem diretamente sobre a liberdade pública. “É do 

efeito combinado desse concurso e desse conflito que resulta o jogo de toda a 

máquina”685. 

5.2.2 A Lei vincula o Governo à promoção do Desenvolvimento do Povo 

Há dois modos considerados indesejados no desenvolvimento de uma república, 

 
682 Cf. ROUSSEAU, 1835, p. 81; 2006a, p. 372. 

683 No Contrato social, Livro III, Capítulo I. 

684 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 92. 

685 Cf. Sexta Carta dos Escritos da Montanha, em que diz: “O governo, como parte integrante do corpo 

político, participa da vontade geral que o constitui; como corpo em si mesmo, ele tem sua vontade própria. 

Essas duas vontades algumas vezes se concordam, e algumas vezes se combatem. É do efeito combinado 

desse concurso e desse conflito que resulta o jogo de toda a máquina” (ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 808; 

2006a, p. 321). 
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porquanto lançam o Estado à beira da ruína: um, guiar-se por parâmetros estranhos a ela; 

outro, nortear-se por conluios686 que respondem a motivos secretos em vista de interesses 

particulares. E, no verbete de Economia política, que tem como foco a economia popular 

ou pública, o enfrentamento de Rousseau possibilita enxergar o modo próprio da 

economia geral ou economia política na figura do Governo687 que só age pelos olhos dos 

outros. Paralelamente, apenas por um breve contraste, significa deixar-se guiar sob o foco 

da economia doméstica ou particular (a de natureza despótica) em que tudo é captado 

pelas vistas do próprio chefe de família ou proprietário. É importante observar, 

concernente à economia política, que, tão logo a possível figura do Legislador688 tenha 

cumprido o seu primeiro dever que é o de “conformar as leis à vontade geral, a primeira 

regra da economia pública é que a administração seja conforme as leis”689. 

Exige-se do corpo do governo, de feição republicano-democrática690, que ele 

enxergue e cuide com sensibilidade, diligência e equidade, simultaneamente, das três 

funções691 essenciais da economia política: “administrar as leis, manter a liberdade e 

prover as necessidades do Estado”. Um primeiro desdobramento transparece na 

afirmação: “a liberdade não pode subsistir sem a igualdade”. Esta relação de 

 
686 Lembrando que em todas as deliberações públicas enquanto forem submetidas aos conluios – “brigues, 

associações parciais em detrimento da grande” (ROUSSEAU, CS, II, III, 2012b, p. 65), não se deve esperar 

outro resultado que não seja esse: a decisão sempre será em favor de particulares. 

687 Segue-se a definição de governo dada por ele: “Chamo, pois, Governo ou administração suprema o 

exercício legítimo da potência executiva, e de Príncipe ou magistrado o homem ou o corpo encarregado 

dessa administração” (ROUSSEAU, CS, III, I, 2012b, p. 92). 

688 Legislador, por definição, “é o engenheiro que inventa a máquina” (ROUSSEAU, CS, II, VII, 2012b, p. 

75). As funções do Legislador, conforme Cartas escritas da montanha, se encerram tão logo “a 

Constituição do Estado” tome sua “forma fixa e estável” (ROUSSEAU, 2006a, p. 372). Trataremos do 

Legislador na parte Convenção. 

689 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 247; 2015, p. 115. 

690 Entendemos por feição republicano-democrática toda aquela forma de governo que trabalha 

assiduamente para encurtar a distância entre o povo e o próprio governo, e tem como eixo central a expansão 

da vida ativa e participativa dos membros da sociedade civil na sua integralidade. Apreciando a questão da 

paz cotejando a posição republicana de Rousseau e de Kant (para se livrar do autocratas): de que “o único, 

o verdadeiro meio de evitar as guerras, é fazer com que a soberania resida no povo e não nos reis”, como 

reitera Alexis Philonenko, Kant se aproxima de Rousseau, mais do que se distancia” (PHILONENKO, 

2003, p. 46). 

691 No verbete de Économie Politique (MS. Neuchâtel, 7840), ele diz: “Si je veux déterminer exactement 

en quoi consiste l’Économie politique [“l’Économie publique”], je trouverai que ses fonctions se réduisent 

à ces trois principales: administrer les lois, maintenir la liberté civile et pourvoir aux besoins de l’État. Mais 

pour apercevoir la liaison de ces trois objets il faut remonter au principe qui les unit. Pour entrer en matière, 

je demande qu’on me permette d’employer, etc” (ROUSSEAU, 1915a, p. 241). 
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complementaridade entre liberdade e igualdade ganha força no campo da economia 

política e acaba por imputar, como um dos mais importantes deveres do Governo, o 

combate dos mecanismos que acentuam as desigualdades sociais, de modo a “prevenir a 

extrema desigualdade das fortunas, não tomando os tesouros de seus possuidores, mas 

cortando deles em todos os meios de se acumular”692. 

A questão política mais propriamente, que aparece na Economia Política, é, 

portanto, a questão da democracia693. Ela requer que o Governo enxergue a completude 

do “corpo político”, alargadamente, como a condição de possibilidade da perpetuidade 

desse organismo social vivo, em movimento constante e latente no conjunto da cidadania 

ativa. A expressão cidadania ativa é usada tanto em oposição ao silêncio causado pelo 

medo que faz calar e pune os que ousam falar694, como em oposição ao repouso 

incompatível com a liberdade695, pois, ambos são letárgicos e inviabilizam o próprio 

povo. Vejamos a metáfora do corpo localizada na Economia Política, em que Rousseau 

diz: 

O corpo político, tomado individualmente, pode ser considerado como 

um corpo organizado, vivo, e semelhante ao do homem. O poder 

soberano representa a cabeça; as leis e os costumes o cérebro, princípio 

 
692 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 254-255; 2015, p. 122. Abre-se um parêntese para um rápido comentário 

sobre a mania de alguns políticos demagogos na atualidade brasileira, que acham que a inauguração de 

mais hospitais batizados para os pobres, como também são as famosas escolas abertas para os pobres, 

resolveria a situação de miséria a que estão submetidos os trabalhadores na sociedade. Deveriam procurar 

compreender as causas e assim combater os mecanismos geradores e multiplicadores de aviltamento, de 

maneira a dirimir as desigualdades sociais latentes, como exigência fundamental de nossa República. 

693 Neste sentido, compartilhamos o espírito da chamada que aparece no Capítulo IV, Livro III do Contrato 

social, em que se lê: “Ajoutons qu’il n’y a pas de Gouvernement si sujet aux guerres civiles et aux agitations 

intestines que le Démocratique ou populaire, parce qu’il n’y en a aucun qui tende si fortement et si 

continuellement à changer de forme, ni qui demande plus de vigilance et de courage pour être maintenu 

dans la sienne. C’est surtout dans cette constitution que le Citoyen doit s’armer de force et de constance, et 

dire chaque jour de sa vie au fond de son coeur ce que disait un vertueux Palatin*, dans la Diète de Pologne: 

Malo periculosam libertatem quam quietum servitium” (ROUSSEAU, 2012b, p. 103). *O palatino da 

Posnânia, pai dor rei da Polônia e duque de Lorena. [Em latim: “Mais vale a perigosa liberdade que a 

quieta servidão”]. 

694 Não remete aos dois casos que falta o contraste ou a oposição, o que “pelo silêncio universal deve-se 

presumir o consentimento do povo” (Contrato Social, Livro II, Capítulo I, 1999, p. 86); e o outro que se 

localiza no Livro III, Capítulo XI, em que diz: “A lei de ontem não obriga hoje, mas o consentimento tácito 

presume-se pelo silêncio” (Idem, p. 178). Mas, referimo-nos aqui ao “consentimento tácito dos que o medo 

faz calar e pune os que ousam falar” (CS, III, XVIII, 2011, p. 157). 

695 “O repouso e a liberdade parecem-me incompatíveis; é preciso optar” (Considerações sobre a Polônia, 

1982, p. 25). E, quando trata das ordens, em defesa da cidadania, em que diz: “A liberdade é um alimento 

suculento, mas de pesada digestão; são necessários estômagos bem sadios para suportá-los” (Idem, p. 44). 
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dos nervos e sede do entendimento, da vontade e dos sentidos, cujos 

juízes e magistrados são os órgãos; o comércio, a indústria e a 

agricultura, são a boca e o estômago que preparam a substância comum; 

as finanças públicas são o sangue que uma sábia economia, cumprindo 

as funções do coração, consegue distribuir por todo o corpo a nutrição 

e a vida; os cidadãos são o corpo e os membros que fazem mover, viver 

e trabalhar a máquina, tanto que não se pode ferir nenhuma parte, sem 

que tão logo a impressão dolorosa seja levada ao cérebro, se o animal 

estiver em estado de saúde696. 

Em que pese a forte especificidade relativa à artificialidade do jogo da máquina 

política em Rousseau, esta “analogia do corpo”697 enquanto “organismo vivo”698 opõe-se 

à metáfora do autômato699 e oportuniza pensar o Corpo próprio da nação700. “A vida de 

 
696 “Le corps politique, pris individuellement, peut être considéré comme un corps organisé, vivant, et 

semblable à celui de l'homme. Le pouvoir souverain représente la tête; les lois et les coutumes sont le 

cerveau, principe des nerfs et siège de l'entendement, de la volonté, et des sens, dont les juges et magistrats 

sont les organes; le commerce, l'industrie et l'agriculture, sont la bouche et l'estomac qui préparent la 

subsistance commune; les finances publiques sont le sang qu'une sage économie, en faisant les fonctions 

du coeur, renvoie distribuer par tout le corps la nourriture et la vie; les citoyens sont le corps et les membres 

qui font mouvoir, vivre et travailler la machine, et qu'on ne saurait blesser en aucune partie, qu'aussitôt 

l'impression douloureuse ne s'en porte au cerveau, si l'animal est dans un état de santé” (1915a, p. 241). 

697 Se nos detivermos um pouco na metáfora do corpo, segundo Milton Nascimento, “para designar não só 

o Estado, mas todas as corporações da sociedade, veremos o quanto Pufendorf e Rousseau, na verdade, 

estão retomando uma imagem que serviu para uma longa tradição às voltas com a identificação, com a 

atribuição de direitos e com a imputação de responsabilidades às companhias, à Igreja e a várias associações 

civis, principalmente à mais importante de todas, a associação política” (NASCIMENTO, 2000, p. 95). 

698 Trata-se de um “ser moral que tem uma vontade; e esta vontade geral, que tende sempre à conservação 

e ao bem-estar do todo e de cada parte” (1915a, p. 241-242). 

699 Na Introdução do Leviatã, Thomas Hobbes sintetiza a possibilidade de produção do “animal artificial” 

que também o denomina como “autômatos (máquinas que se movem por meio de molas e rodas, tal como 

um relógio). ...Porque pela arte é criado aquele grande Leviatã a que se chama República, ou Estado (em 

latim Civitas), que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força do que o homem 

natural, para cuja proteção e defesa foi projetado” (2003, p. 11). Ainda que Rousseau não utilize a metáfora 

da máquina como Hobbes, ele também considera o corpo político como artificial; também reforçamos que 

este corpo é ontologicamente diferente dos corpos dos indivíduos que o compõe. 

700 Nação como testemunha em favor do Rousseau em viés republicano-democrático, como registrado nesse 

reconhecimento do liberalismo, em que se lê: “foi Rousseau, muito mais do que os primeiros liberais ou 

protoliberais, quem deu a contribuição decisiva. Dando uma torção democrática ao discuro contratualista 

dos direitos, Rousseau foi o principal antepassado da ideia de que a nação, e não o rei, era a sede em última 

instância da autoridade política. A questão agora consistia em como conciliar a antiga preocupação liberal 

em limitar o poder com o novo princípio pós-revolucionário de legitimidade. Tal foi a tarefa que exercitou 

os espíritos de Constant e Guizot, Tocqueville e Mill, e os tornou ‘liberais clássicos’ num sentido moderno” 

(MERQUIOR, José Guilherme. [2014]. O liberalismo: antigo e moderno. Coordenação João Cezar de 

Castro Rocha. Tradução Henrique de Araújo Mesquita. 3.ed. São Paulo: É Realizações, 2014. p. 138). 
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um e de outro é o eu comum ao todo, a sensibilidade recíproca e a correspondência interna 

de todas as partes. Se essa comunicação vier a cessar, a unidade formal a se desvanecer e 

as partes contíguas a só pertencerem uma a outra por justaposição, o homem morre, ou o 

Estado se dissolve”701. Noutras palavras, um descompasso entre o coração e o cérebro 

implica em morte do próprio corpo político. Uma ressonância do “corpo político” 

comparada à do “corpo humano” aponta o risco de morte latente que está subjacente nele. 

Basta atentar-se para o fato de que, no Capítulo XI, Livro III, do Contrato social, 

o corpo político “começa a morrer desde o seu nascimento e traz nele mesmo as causas 

de sua destruição”, já que estas causas são contraídas pelo próprio ato de geração e 

permanecem em germe na obra gerada. O ato de geração que estabelece “a constituição 

do homem é obra da natureza, a do Estado é obra da arte”702. Enquanto a obra da natureza 

tem seu tempo determinado e independe da vontade humana, a duração da obra humana 

depende somente da vontade do homem. 

5.3 Silêncio da Cidadania testemunha Engodo no Corpo político 

Infere-se da situação anterior outra questão que não deixa de ser importante por 

ter pouca plausibilidade e difícil solução: o homem pode ter boa ou má vontade, sem 

prejuízo da sua garantia de convívio. Neste sentido, segundo Rousseau, só se resolve a 

questão da obediência no campo político e da liberdade pública quando se localiza a 

obediência e liberdade naquilo que constitui a natureza do corpo político . As palavras 

súdito e soberano são correlações idênticas, cuja ideia se reúne sob a única palavra de 

cidadania703. O cerne do problema é o seguinte: é exatamente do seio da vida pública704 

 
701 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 241; 2015, p. 110. 

702 “Le corps politique, aussi bien que le corps de l’homme, commence à mourir dès sa naissance et porte 

en lui-même les causes de sa destruction. Mais l’un et l’autre peut avoir une constitution plus ou moins 

robuste, et propre à le conserver plus ou moins longtemps. La constitution de l’homme est l’ouvrage de la 

nature, celle de l’État est l’ouvrage de l’art. Il ne dépend pas des hommes de prolonger leur vie, il dépend 

d’eux de prolonger celle de l’État aussi loin qu’il est possible, en lui donnant la meilleure constitution qu’il 

puisse avoir. Le mieux constitué finira, mais plus tard qu’un autre, si nul accident imprévu n’amène sa perte 

avant le temps” (ROUSSEAU, 2012b, p. 123-124). 

703 Cf. Contrato social, Livro III, Capítulo XIII: “Je réponds qu’on ne doit faire ni l’un, ni l’autre. 

Premièrement, l’autorité souveraine est simple et une, et l’on ne peut la diviser sans la détruire. En second 

lieu, une ville, non plus qu’une nation, ne peut être legitimement sujette d’une autre; parce que l’essence 

du Corps politique est dans l’accord de l’obéissance et de la libérté, et que ces mots de sujet et de souverain 

sont des corrélations identiques dont l’idée se réunit sous le seul mot de citoyen” (ROUSSEAU, 2012b, p. 

126-127). 

704 Cf. Contrato social, Livro III, Capítulo XIV: “Quand ceux-ci sont avares, lâches, pusillanimes, plus 
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que se originam as maiores ameaças e que levam ao perecimento da vida ativa, a própria 

vida da cidadania. Quando os cidadãos deixam de ser cultivadores da coisa pública, 

tornam-se avaros, covardes, pusilânimes, passando a amar mais o repouso que a 

liberdade, deixam de resistir às tentações do Governo. Se os maiores “inimigos da astúcia 

política”705 são “a paz, a união e a igualdade”, então aquele que opera com “astúcia 

política” aposta na pouca “consciência”706, quando infantiliza, propaga a discórdia e 

patrocina a desigualdade entre os homens, com vistas a obtenção de proveitos. 

Com base na Economia Política, a vida política no republicanismo-democrático 

só pode operar pela conexão liberdade707 e igualdade, ou seja, é preciso que exista 

equidade708 entre as partes: ricos e pobres. O que nos leva a rechaçar qualquer tipo de 

engodo, principalmente, o que “resume em quatro palavras o pacto social desses dois 

estados”: “Tendes necessidade de mim, pois eu sou rico e vós sois pobre; façamos, pois, 

um acordo entre nós: permitirei que possais ter a honra de me servir, com a condição de 

que me dareis o pouco que vos resta pelo sofrimento que terei em vos comandar”709. Ou 

 

amoureux du repos que de la libérté, ils ne tiennent pas longtemps contre les efforts redoublés du 

Gouvernement” (ROUSSEAU, 2012b, p. 128). 

705 Cf. Contrato social, Livro IV, Capítulo I: “La paix, l’union, 1’égalité, sont ennemies des subtilités 

politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper, à cause de leur simplicité; les leurres, les 

prétextes raffinés ne leur en imposent point; ils ne sont pas même assez fins pour être dupes” (ROUSSEAU, 

2012b, p. 139). 

706 Em sua “Dedicatória” ao Segundo discurso, diz: “Se persistir entre vós o menor germe de amargor ou 

desconfiança, apressai-vos de o destruir como um fermento funesto de onde resultaria cedo ou tarde vossos 

males e a ruína do Estado. Eu vos conjuro adentrar todos ao fundo de vosso coração e consultar a voz 

secreta de vossa consciência” (ROUSSEAU, 1989, p.34). 

707 “Acabo esta parte da economia pública por onde deveria ter começado. A pátria não pode subsistir sem 

a liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos” (ROUSSEAU, 1915a, p. 255; 

2015, p. 123). 

708 Ao tratar da parte dos tributos públicos mostra que é preciso garantir a proporção equitativa, “é sobretudo 

nas proporções exatamente observadas em que consiste o espírito da liberdade. Mas quando a taxa por 

cabeça é exatamente proporcional aos meios particulares, como poderia ser a que tem na França o nome de 

capitação, e que dessa maneira é ao mesmo tempo real e pessoal, ela é a mais equitativa, e por consequência 

a mais adequada a homens livres. Essas proporções parecem assim muito fáceis de observar, porque, sendo 

relativas ao estado que cada um tem no mundo, as indicações sempre serão públicas. Mas, como além da 

avareza, o crédito e a fraude sabem enganar até a evidência, é raro que se leve em conta nos cálculos todos 

os elementos que nele devem entrar” (ROUSSEAU, 1915a, p. 266; 2015, p. 133). 

709 “Vous avez besoin de moi, car je suis riche et vous êtes pauvre; faisons donc un accord entre nous: je 

permettrai que vous ayez l’honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste 

pour la peine que je prendrai de vous commander” (ROUSSEAU, 1915a, p. 268). No Livro I, de O capital, 

Karl Marx fornece curiosa interpretação histórica do trecho que começa com “permitirei” (“je permettrai”): 

“Permitirei, diz o capitalista, que tenhais a honra de me servir, sob a condição de que me deis o pouco que 
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ainda doutro modo, pela versão que aparece no Contrato Social, a trapaça do rico contra 

o pobre fica assim: “Fiz com você um acordo inteiramente em seu detrimento e 

inteiramente em meu benefício, que respeitarei enquanto me aprouver e você respeitará 

enquanto me aprouver”710. Duas maneiras que apenas mascaram a relação senhor-servo 

em base de proveito próprio711. Nenhum desses dois modos pactualmente712 advindos da 

astúcia do rico evidencia o fundamento político que reside na base racional do pacto 

social. 

5.4 Democracia como horizonte da constituição republicana 

O Contrato social mostra saída sociopolítico-ética para a condição humana que 

passa por uma forma de Estado civil bem constituído, que garante a liberdade e a 

igualdade, de tal maneira que, no âmbito formal, todos os direitos são fixados por lei e, 

materialmente, acessíveis ao conjunto da sociedade política. É condição real da vida ativa 

do conjunto da cidadania, portanto, efetiva e concretamente, que seja afastada a 

possibilidade de exclusão de participação de qualquer membro da sociedade no produto 

gerado por ela. Entendemos que o viés político-ético da noção de contrato social é 

suficiente no que concerne ao âmbito formal, dado que responde à totalidade do universo 

da sociedade civil. De modo que a questão da igualdade formal resta resolvida pelo 

próprio contrato social: “o que todos devem fazer, todos podem se prescrever; de forma 

que um não possa exigir que o outro faça o que ele próprio não faz consigo mesmo”713. 

Portanto, o contrato social é o pressuposto indispensável que, além de dar conta “da vida 

 

vos resta pelo incômodo que me causa comandar-vos”, ao mostrar a transformação que ocorre na indústria: 

“fusos e teares, antes esparsos pelo interior, agora se concentram em algumas grandes casernas de trabalho, 

do mesmo modo que os trabalhadores e a matéria-prima. E fusos, teares e matéria-prima, que antes 

constituíam meios de existência independentes para fiandeiros e tecelões, de agora em diante se 

transformam em meios de comandá-los e de deles extrair trabalho não pago” (MARX, 2013, p. 817). 

710 Cf. ROUSSEAU, 2011, p. 63. 

711 Karl Marx diz que não ocorre em Rousseau que “os indivíduos fazem o contrato por amor ao universal” 

(MARX & ENGELS, 2016, p. 389). Sugere que é tomar pela aparência o Contrato social de Rousseau, 

conforme Introdução ao Grundrisse, pelo fato de que: “o contrato põe em relação e conexão sujeitos por 

natureza independentes, não está fundado em naturalismo” (MARX, Karl. Grundrisse (Manuscritos 

econômicos de 1857-1858. Esboços da crítica da economia política). Trad. Mario Duayer, Nélio Schneider. 

São Paulo: Boitempo, 2011, p. 39). 

712 Trataremos dos vieses negativo e positivo do contrato no Argumento jurídico. 

713 “Les citoyens étant tous égaux par le Contrat social, ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire; 

au lieu que nul n’a droit d’exiger qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas lui-même. Or, c’est proprement ce 

droit, indispensable pour faire vivre et mouvoir le Corps politique, que le souverain donne au prince en 

instituant le Gouvernement” (ROUSSEAU, CS, III, XVI, 2012b, p. 132-133). 
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e morte do corpo político”, possibilita sua cognição de maneira clara e evidente, e, 

condiciona sua interpretação a partir dele mesmo; ou seja, uma realidade possível que 

necessita ser compreendida em suas próprias consequencialidades intrínsecas. 

Dizemos que a democracia é propriamente uma grande questão, pois a questão da 

“constituição democrática” da sociedade é a “obra-prima da arte da política”714, cuja 

constituição consiste em base verdadeiramente republicana; porque tem sempre em vista 

a estilização daquilo que é melhor como artefato político constitutivo e toca na plenitude 

da sociedade civil; e porque essa forma de governo sugere a existência de sistema 

democrático que dá conta da vida ativa e participativa do conjunto do corpo social. Com 

Rousseau715, a verdadeira democracia é a democracia participativa, pois vai além do voto 

e exige a contínua participação716 e decisão livre do povo. 

 
714 Obra humana é sempre um tipo de artefato distinto de obra da natureza. “A constituição do homem é 

obra da natureza; a do Estado é obra de arte. Não depende dos homens de prolongar sua vida, depende deles 

de prolongar a do Estado tanto quanto for possível, dando-lhe a melhor constituição que ele possa ter” (CS, 

III, XI, 2012b, p. 124). “Para julgar sobre as diversas formas, basta as comparar”, assim Rousseau chama 

a atenção para a figura de Rômulo que ao “instituir as cúrias, tinha em vista conter o senado pelo povo e o 

povo pelo senado, dominando igualmente sobre todos” – o que constitui uma espécie de “obra-prima de 

política e de humanidade” (CS, IV, IV, 2012b, p. 153). 

715 Acompanhamos a Oitava carta, dos Escritos da Montanha, em que diz “A constituição democrática até 

o presente foi mal examinada. Todos os que dela falaram, ou não a conheciam, ou tinham muito pouco 

interesse por ela, ou tinham interesse de apresentá-la sob um falso olhar. Nenhum deles tem suficientemente 

distinguido o soberano do governo, a potência legislativa da executiva. Não há nenhum estado em que esses 

dois poderes sejam tão separados, e onde se tenha tanto afetado de os confundir. Alguns imaginam que uma 

democracia é um governo onde todo o povo é magistrado e julga; outros não veem a liberdade senão no 

direito de eleger seus chefes, e, não estando submissos senão aos príncipes, creem que aquele que comanda 

é sempre o soberano. A constituição democrática é certamente a obra-prima da arte política: quanto mais o 

artifício dela é admirável, menos permitem a todos os olhos penetrá-lo” (ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 837-

838; 2006a, p. 365-366). 

716 Concordamos com José Guilherme Merquior quando ele diz que “o maior êxito da filosofia política de 

Rousseau é a identificação racional do conceito de legitimidade com a ideia de democracia deliberativa e 

participatória” (MERQUIOR, 1990, p. 225); discordamos dele quando diz que “a participação é, sem 

dúvida, um valor, mas jamais um dever” (Idem, p. 248). Na crítica “A representação política como farsa” 

encontra-se além da crítica à farsa da democracia representativa, a sugestão de fundamental importância 

feita por Milton Nascimento, da qual se lê: “Nas democracias representativas, os representantes, no período 

do exercício dos seus mandatos, mandam, e o povo obedece. Eles ocupam todos os poderes da 

administração pública, pelo mandato do voto. O único recurso que o povo possui é o de, numa outra eleição, 

escolher um representante que considere melhor do que um outro que lhe tenha decepcionado”. Mas ainda 

é possível compreender a participação popular doutro modo, e sob olhar rousseaniano ele assevera: “o povo 

soberano terá sempre o cuidado de vigiar os membros do governo para que cumpram o que foi estabelecido 

pela decisão soberana do povo. O que importa é que a vontade popular seja respeitada. Por isso mesmo, o 

grande cuidado do legislador, o fundador da comunidade política, é o de redigir as leis fundamentais nas 

quais estará expressa a vontade popular. O trabalho do governo, do poder executivo, é o de fazer executar 

as leis, expressão da vontade geral. Será necessário criar instituições sólidas que protejam as leis tal como 

foram elaboradas quando do exercício da vontade geral, portanto, por ocasião daquilo que se cristalizou em 

lei como resultado da vontade geral. A sequência do processo será muito tranquila” (NASCIMENTO, 

Milton Meira do. A farsa da representação política (Ensaios sobre o pensamento político de Rousseau). 
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A prova da democracia como horizonte da constituição republicana é a 

consolidação do único princípio estabelecido pela prova de cálculos matemáticos de que 

“não há senão uma média proporcional para cada relação”717. Do ponto de vista político, 

trata-se de uma espécie de alargamento lógico do sistema social. Rousseau aceita esta 

proporção como critério de medida das relações não importando o tamanho do Estado, 

cada cidadão vale um em relação com o outro no cômputo geral. Demonstrando o 

raciocínio assim: 

Suponhamos que o Estado seja composto de 10 mil Cidadãos. O 

soberano não pode ser considerado senão coletivamente e em corpo. 

Mas cada particular na qualidade de súdito é considerado como 

indivíduo. Assim o Soberano está para o súdito como 10 mil  estão para 

um. Isto quer dizer que cada membro do Estado não tem por sua parte 

senão a décima-milésima parte da autoridade soberana, conquanto 

esteja submetido todo inteiro a ele”718. 

Rousseau opera com o último nível de dispersão de poder na sociedade civil, 

indicativo do princípio de possibilidade real da democracia. Esta modalidade de fração 

usada de 1/n de autoridade soberana é matemático-política, segundo Michael Walzer. 

Avaliando “n o número total de cidadãos” significa que “em princípio nenhum cidadão 

de um Estado democrático detém mais do que 1/n do poder” – neste caso, o viés do 

símbolo matemático é a ideia de parte do poder; reiterando que “exceto com a 

concordância da maioria de seus pares, cada um dos quais é contado igualmente” – neste 

caso, o símbolo político é a igualdade entre cidadãos. Por essa análise, ainda pesa em 

favor do Estado democrático, como consequência da relação de igualdade a ideia de 

contagem pela “regra da maioria”719. 

A solução dada à questão democrática que consiste na possibilidade real de 

utilização do método720 da proporção, uma forma em viés matemático mais democrática 

 

São Paulo: Discurso Editorial, p. 197). 

717 Cf. ROUSSEAU, CS, III, I, §9, 2012b, p. 93. 

718 Cf. ROUSSEAU, CS, III, I, §11, 2012b, p. 93. 

719 Cf. WALZER, Michael. [2008]. Política e paixão: rumo a um liberalismo mais igualitário. Tradução 

Patrícia de Freitas Ribeiro. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. p. 35. 

720 O método proporcional estilizado na teoria política de Rousseau capta o Estado como república 

democrática, em certo sentido, como forma de governo. Comparar abordagens e vertentes de teor 

democrático social, formulações críticas que apontam a importância da democracia nas sociedades 
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concebida, que, até então, para funcionar é preciso que a sociedade se encontre em 

condições senão ideais ao menos razoáveis, porque as desigualdades profundas caso não 

sejam combatidas arruínam a república. Este é o processo de decadência a que Rousseau 

comumente se refere nas suas obras políticas, principalmente no Segundo discurso e no 

Contrato social – em Estado sob governo mal-estabelecido as leis servem apenas para 

oprimir os pequenos, tudo não passa de um engodo. A solução é a democracia. Cuidemos 

contra o recurso ao método político que ousa submeter ainda mais o povo em nome de 

uma falsa democracia. A medicação política não é a mediação na esfera pública, Rousseau 

adverte sobre isso, quando questiona o limite do medicamento (trataremos na Obrigação 

perpétua), a eficácia de antídoto retirado do próprio mal para evitar o inevitável. Fica 

evidente pela “Sétima Carta” de seus Escritos da montanha, em que se lê: 

À força de tudo sumeter à regra se destrói a primeira das regras, 

que é a justiça e o bem público. Quando é que os homens sentirão 

que não há mais desordem tão funesta quanto o poder arbitrário, 

com o qual eles pensam remediar? Esse poder é ele mesmo a pior 

de todas as desordens: empregar um tal meio para as prevenir, é 

matar as pessoas a fim de que não tenham febre721. 

Esta crítica retoma a tradição antimédica, pela qual, segundo Jean Starobinski, 

ressalta: “o pior mal está no emprego dos remédios. É a natureza que oferece o remédio 

no mal, ou então é a arte aperfeiçoada. A arte imperfeita não sabe senão prejudicar ao 

recorrer às drogas”722. 

Rousseau avalia que a “maneira de se tratar os afazeres gerais pode dar um indício 

 

burguesas. Por exemplo, mesmo distante do formulado por Rousseau, vemos a contribuição crítica de 

Joseph Schumpeter que avalia a democracia como método político. “A democracia é um método político, 

quer dizer, certo tipo de arranjo institucional para chegar a decisões políticas – legislatvas e administrativas 

– e, por isso, não pode ser um fim em si, independemente das decisões que produzem em determinadas 

condições históricas. E esse deve ser o ponto de partida de toda tentativa de defini-la” (SCHUMPETER, 

Joseph A. [2017]. Capitalismo, socialismo e democracia. Introdução Joseph E. Stiglitz. Tradução Luiz 

Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Editora da Unesp, 2017. p. 328-329). Deve-se avaliar todas as 

soluções apontadas como democráticas, inclusive a democracia; pois, segundo ele, “a democracia não é 

uma exceção. Aliás, é possível construir uma teoria do processo democrático que leve em conta todas as 

realidades da ação coletiva e da mentalidade pública” (Idem., p. 338). Daí, ele passa a defender sua teoria 

do processo democrático, construída a partir da crítica à doutrina clássica da democracia, deixando a salvo, 

o método democrático, porquanto usado pela lógica invertida apoiada em esboço com sete critérios, que 

mais caracterizam democracia competitiva, ou, como ele mesmo chama: “a competição pela liderança 

política” (idem, p. 365-370). 

721 Cf. ROUSSEAU, 1964, v. 3, p. 828; 2006a, p. 351-352. 

722 Cf. STAROBINSKI, 2001, p. 179. 
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suficiente acerca do estado atual dos modos e da saúde do Corpo político”. Para ele, “os 

governos democráticos são menos dispendiosos”, porque neles “o povo é senhor”723. 

Todavia, é preciso muita maestria nas assembleias para que ocorra o “consenso” ou 

“concórdia”724, as posições que não dialogam com os conflitos prolongam o dissenso que 

arruinará o Estado. Assim, quanto “mais o concerto reina nas assembleias”, conforme 

Rousseau, “mais as falas aproximam da unanimidade, mais também a vontade geral é 

dominante; porém os longos debates725, as dissensões, o tumulto, anunciam a ascendência 

dos interesses particulares e o declínio do Estado”726. 

Por esta via do argumento político, a criteriosa prerrogativa racional da autoridade 

absoluta do soberano integrante da natureza do contrato social desautoriza e deslegitima 

qualquer vontade ou ação de corpo, ou de indivíduos, para além da própria soberania e 

dos limites da “utilidade pública”727. Chegamos até a essência do organismo político pela 

anterioridade do ato em relação ao fato. Lançamos mão da abordagem formal delineada 

no âmbito dos princípios do direito político de Rousseau, considerando os homens tais 

como são e as leis tais como devem ser; de maneira a localizar o cerne do argumento 

político calcado no princípio básico da própria instância política, de que toda ação é fruto 

 
723 Apreciação feita no Projeto para a Córsega, em que diz: “De tous les gouvernements le Démocratique 

est toujours le moins dispendieux parce que le luxe public n’est que dans l’abondance des hommes, et qu’où 

le peuple est le maître la puissance n’a nul besoin de signe éclatant” (1915a, p. 353). 

724 Consultar sua “Nona Carta” dos Escritos da montanha, em que diz: “En un mot, ils’agit moins ici de 

délibération que de concorde: le choix du parti que vous prendrez n’est pas la plus grande affaire: Fût-il 

mauvais en lui-même, prenez-le tous ensemble; par cela seul il deviendra le meilleur, et vous ferez toujours 

ce qu’il faut faire pourvu que vous le fassiez de concert” (ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 897). Acompanhar 

edição brasileira: Cartas escritas da montanha (ROUSSEAU, 2006a, p. 448-449). 

725 Alguém poderia objetar, dizendo que, ao observar reunião dos povos da Nação Khraô, no Estado do 

Tocantins, percebeu-se que os debates são intermináveis, todos falam quase ao mesmo tempo e parecem 

disputar entre eles, atravessam dias de palestras e muito tempo depois algo consensual acaba por vir. Todas 

as tribos parecem ter concordado, pois voltam contentes para as suas aldeias! 

726 No Contrato social, Livro IV, Capítulo II, em que Rousseau diz: “la maniere dont se traitent les affaires 

générales peut donner un indice assez sûr de 1’état actuel des moeurs et de la santé du Corps politique. Plus 

le concert regne dans les assemblées, c’est-à-dire plus les avis approchent de l’unanimité, plus aussi la 

volonté générale est dominante; mais les longs débats, les dissensions, le tumulte, annoncent l’ascendant 

des intérêts particuliers et le déclin de l’État” (2012b, p. 141). 

727 Consultar o Contrato social, Livro IV, Capítulo VIII, em que diz: “Mais, laissant à part les 

considérations politiques, revenons au droit, et fixons les principes sur ce point important. Le droit que le 

pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe point, comme je l’ai dit, les bornes de l’utilité 

publique. Les sujets ne doivent donc compte au souverain de leurs opinions qu’autant que ces opinions 

importent à la communauté” (ROUSSEAU, 2012b, p. 173). 

 



220 

 

de uma vontade de um ser livre e, por consequência, assenta a exigência racional de 

existência do ser de liberdade728 no âmbito político. Essa é propriamente a determinação 

ontológica do ser social do homem como ser político-moral. O que nos levou a apontar 

para a dificuldade de se garantir com a mesma intensidade tanto a liberdade pública 

quanto a autoridade do governo, quando se trata da necessidade de se costurar possíveis 

desdobramentos da vontade e ação de liberdade relativas ao agir do governo que incidem 

sobre a própria liberdade política. 

 
728 A análise da liberdade em Rousseau feita por Isaiah Berlin é eivada de vícios, tornou-se desconcertante 

citá-lo. Como por exemplo, apenas essa: “Rousseau pensa uma coisa e afirma outra” (BERLIN, Isaiah. 

Rousseau e outros cincos inimigos da liberdade. Trad. Tiago Araújo. Lisboa: Gradiva, 2005, p. 54). 
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CAPÍTULO 6 – ARGUMENTO JURÍDICO 

Este capítulo denominado argumento jurídico é a sexta, portanto, a última meta 

da Parte I desta tese, cujo objeto compreende o fundamento do direito e sua principal 

problemática é a questão da justiça. O argumento jurídico em Rousseau é o princípio do 

dever comum, capta a conduta de moralidade e juridicidade doadora de sentidos ao 

sistema social racionalmente determinado. De maneira que o campo do argumento 

jurídico remete à questão da condição real possível, e tão esperada por todos na sociedade 

civil, para a realização espontânea e com justa esperança o que, por um real interesse, por 

dever ou por razão, se é obrigado a fazer729 sempre. Objetivou-se analisar a conduta de 

moralidade que constitui a juridicidade doadora de sentidos ao sistema social 

racionalmente determinado. Assim, o percurso deste argumento é a questão do conceito 

ético-político de justiça, a consciência subjetiva da necessidade de ser justo associada ao 

compromisso objetivo de se fazer ser obrigado a praticar justiça na relação com o outro, 

como fundamento do sistema político de Rousseau, e que serve como paradigma para se 

pensar as relações políticas e civis no âmbito do direito, cujas relações conectam-se com 

a legalidade e legitimidade (temática que será desenvolvida na Parte II desta tese). Tem-

se como fio “a ideia de acordo admirável do interesse e da justiça”730 defendida no 

Contrato social, cujo acordo está previsto no Preâmbulo dessa obra de que é preciso 

“aliar sempre o que o direito permite com o que o interesse prescreve, a fim de que a 

justiça e a utilidade não se encontrem separadas”731. Neste argumento, acolheu-se o 

princípio de que o interesse mais significativo para o direito público, tal como aparece na 

Nona carta dos Escritos da Montanha, “é sempre a justiça”732. Trabalhou-se com a 

hipótese de que a justiça733 é termo doador de sentido que perpassa todo o sistema político 

 

729 O argumento jurídico em Rousseau se desenvolve em conformidade com o sentido expressado em 

Dedicatória à República de Genebra, no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

entre os homens: “É de vossa união perpétua, de vossa obediência às leis, de vosso respeito pelos ministros, 

depende vossa conservação”. Momento em que nosso autor coloca a problemática objeto de estudo nesta 

tese, ao questionar assim: “De que tratará, pois, entre vós, senão de fazer de bom coração e com uma justa 

confiança o que sereis sempre obrigados de fazer por um verdadeiro interesse, por dever e por razão?” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 30). 

730 Cf. ROUSSEAU, CS, II, IV, §7, 2012a, p. 68. 

731 Cf. ROUSSEAU, CS, I, §1, 2012b, p. 41. 

732 Cf. ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 891; 2006a, p. 440. 

733 A justiça em Rousseau pode ter uma pluralidade de conotações, mas em vista do objeto desta tese e, 

principalmente, neste tópico, trataremos da justiça apenas no que diz respeito ao âmbito do Estado civil. 
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de Rousseau, cuja base doadora de sentido ao direito tem como referência uma 

determinada escala de valores que vivificam os verdadeiros princípios de uma sociedade 

bem ordenada. Na crítica formulada a Diderot a partir do verbete sobre Direito natural734 

que manda comparecer perante o gênero humano porquanto cabe a ele decidir o que é 

conveniente ao próprio homem, Rousseau delineia a problemática que é objeto da nossa 

investigação em que reconhece a regra que pudesse consultar ainda que não tenha visto 

por qual razão devesse se sujeitar a essa regra; adianta que em vez de ensinar o que é justo 

trata-se de mostrar porque interessa ser justo735. Nosso problema é o seguinte: por que o 

homem deve ser justo na sociedade civil? Tal como é expressado no Argumento 

psicológico, a sociedade civil não pode ser explicada apenas por um princípio, mas o 

princípio do dever comum é o fundamento de possibilidade da juridicidade doadora de 

sentidos nas relações sociais que se constituem em formas de respeito e obrigação. 

6.1 Racionalizando a moralidade e juridicidade contratual em Rousseau 

Pela perspectiva existencial, a ideia do contrato social de Rousseau como ato 

essencial na vida de um povo, de acordo com Burgelin, é um princípio de inspiração736; 

segundo ele, o contrato exprime a vocação do homem pela humanidade737. Nos 

perguntamos: será possível testar a plausibilidade dessa vocação de maneira objetiva e 

concretamente? Conforme Vaughan738, a ideia de desenvolvimento que é essencial a uma 

verdadeira teoria do direito era absolutamente estranha a Rousseau; na avaliação dele, “o 

contrato é rígido”739 naquilo que consiste a sua formalidade constitucional. No entanto, 

essa rigidez da formalidade constitucional rousseauniana é diluída na perspectiva de 

Cassirer; pois, segundo ele, a diferenciação categórica da forma empírica de sociedade da 

forma ideal naquilo que ela “é sob as condições presentes do que ela pode e deve ser no 

futuro” vai além do hábito convencional e inércia natural, porquanto “a sociedade atual 

permanecerá sempre o que foi se um dever categórico, uma vontade incondicional de 

 
734 Cf. DIDEROT, DN, §VI-VII, v. 4, 2015, p. 104-105. 

735 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 38. 

736 C. BRUGELIN, 1952, p. 534. 

737 Cf. Idem., p. 537. 

738 In: XIRAU, 2015, p. 156. 

739 Idem., p. 158. 
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renovação, não se opuser a ela”740. Assim, contributivamente, destaca-se o viés da 

flexibilidade dos princípios do direito político reousseauniano, conforme Masters, “como 

guia para ação política saudável”741; contanto que, segundo ele, esse guia seja aplicado 

“conforme as circunstâncias particulares de cada sociedade”742. Enfim, recepciona-se a 

formulação de Nascimento743, como a escala, como referência a um sistema de medidas. 

Contudo, tanto a perspectiva de Master quanto a de Nascimento concordam que é preciso 

compreender as condições e dificuldades de cada povo, desde que se faça essa ressalva 

em favor da leitura da perspectiva apontada por este último; em que se lê: 

Estabelecer o plano do direito é criar o instrumental que tornará possível 

o julgamento dos fatos. Não se deve, pois, confundir um programa de 

ação com esse instrumento de medida, com essa escala. Esta possui um 

caráter muito abrangente, isto é, nela podem se enquadrar todas as 

formas de organização polítca possíveis com vários matizes. O 

programa, por sua vez, parte de um conhecimento prévio das condições 

concretas de uma determinada organização política e aparece mesmo 

como a solução prática numa determina situação. Fazer da escala um 

programa é atribuir um papel secundário às condições reais, concretas, 

a partir das quais se pode esboçar um projeto político. A escala, o 

instrumental, na sua totalidade, não pode estar em harmonia com a 

realidade factual empírica que está sendo objeto de análise. Mas, esta 

realidade deve corresponder a um determinado ponto da escala744. 

Portanto, a medição opera com a conduta de moralidade e juridicidade doadora de 

sentidos ao sistema social racionalmente determinado, base de acordo admirável do 

interesse e da justiça na sociedade. 

 
740 CASSIRER, 1999, p. 116. 

741 MASTERS, 2002, p. 464. 

742 Idem., p. 463. Por esta perspectiva, a imoralidade engloba a ação de dizer uma coisa e fazer outra (disso 

se tem o descompasso entre ciência e sociedade), violar ou tirar proveito próprio de uma regra que cada um 

deve obedecer (Ibid., p. 467). 

743 Cf. NASCIMENTO, Milton Meira do. [1988]. O contrato social – entre a escala e o programa. Discurso, 

Revista do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, n. 17, p. 119-129, 1988. 

744 NASCIMENTO, 1988, p. 122-123. 
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6.2 Imperativo ético-político 

A constituição do imperativo ético-político afasta o arbítrio do sentimento e o 

arbítrio transcendental. Por isso, interessa-nos o sentido do questionamento na 

Dedicatória ao Segundo discurso:“De que tratará, pois, entre vós, senão de fazer de bom 

coração e com uma justa confiança o que sereis sempre obrigados de fazer por um 

verdadeiro interesse, por dever e por razão?”745. O imperativo ético-político é o arbítrio 

da consciência racional, como arbítrio é imanente na conduta; precisamente, se 

desenvolve como consciência do homem na relação de si consigo e com as leis da 

sociedade. Trata-se de uma doutrina pura da ética, a ética categórica. Portanto, a primeira 

doutrina da ética pura produzida é a ética rousseauniana. A construção dessa ética 

categórica746 coloca obstáculos às posições éticas filosófico-teológicas da modernidade; 

este é o debate que provoca contraste entre o filósofo e o teólogo para sintetizar a conduta 

de moralidade e juridicidade doadora de sentidos ao sistema social. Pois, não haverá 

“acordo admirável do interesse e da justiça”747 na sociedade sem a referida conduta. Ora, 

por mais que se imagine a conformação da realização ética ao sentimento, como coisa do 

coração ou coisa transcendental, a dificuldade dessa pretensão será sempre a escassez de 

pontos de aferição para auferir a conduta real possível. Esta espécie de conduta é a 

condição de moralidade e juridicidade; porque é a conduta de moralidade e juridicidade 

que dissemina sentidos ao sistema social racionalmente determinado. 

A crítica de Rousseau no Manuscrito de Genebra, mostra que o teólogo quando 

trata dessa questão, é mais à prejuízo do gênero humano. Assim, em vez de querer ensinar 

o que é justiça, é preciso mostrar que interesse o homem tem de ser justo. Para ele, a 

questão a ser respondida é essa: por que devo ser justo? Esta pergunta faz aparecer o 

 
745 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 30. 

746 A ética desenvolvida por Rousseau, segundo Ernst Cassirer, “não é uma ética do sentimento, mas é a 

forma mais categórica da pura ética da lei” antes de Kant (CASSIRER, 1999, p. 93). Alexis Philonenko, na 

obra Le traité du mal, chama atenção do leitor em proceder o aproximar-se devidamente afastanto-se 

daquilo que poder-se-á conectar ao transcendental de Kant (Cf. PHILONENKO, 1984a, p. 83). Ele aponta 

as três dimensões da virtude que aparecem nos escritos de 1750, e, por assim dizer, constituem o 

fundamento ético-político de Rousseau: a virtude de renúncia (trabalho e combate), faz-se daquela renúncia 

a virtude da sabedoria: “é a consciência racional de nosso equilíbrio” (verdadeiro exercício de heroísmo 

da virtude: “uma arte de viver ou um bom uso da existência – uma filosofia do não-engajamento), e, enfim, 

além da sabedoria, a perturbante virtude de renúncia, é daí, a inocência: “um desejo e mais propriamente 

uma angústia profunda. Cada um sabe que imagina que se lhe imputam falsos segredos e por isso mesmo 

irremediáveis”. – “Mas esta inocência que é luz, transparência, parece representar o estado de natureza ou 

o estado adâmico” (Idem., p. 106-111). 

747 Tem-se como fio “a ideia de acordo admirável do interesse e da justiça” (ROUSSEAU, CS, II, IV, §7, 

2012a, p. 68). 
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conceito ético-político de justiça ao mesmo tempo em que dá voz à objeção do “homem 

civilizado”748, de tal maneira, que “o racionador violento vira esclarecido e 

independente”749. Seguindo a orientação do filósofo, Rousseau se lança diante do gênero 

humano, por acreditar que é a ele que: 

Compete decidir, porque o mais superior bem de todos é a única paixão 

que ele tem. É, dir-me-á, à vontade geral que o indivíduo deve se dirigir 

para saber até quando deve ser homem, Cidadão, Súdito, Pai, criança, e 

quando lhe convém viver e morrer. “Vejo bem isso, admito, a regra que 

posso consultar; mas não vejo ainda”, dirá nosso homem independente, 

“a razão, que deve me submeter a essa regra. Não se trata de me ensinar 

o que é justiça; trata-se de me mostrar que interesse tenho de ser justo”750. 

Por esta resposta a dificuldade listada é o princípio do dever comum, que consiste 

na conduta de moralidade e juridicidade doadora de sentidos ao sistema social 

racionalmente determinado. A discordância consiste na pretensão de se pensar em ensinar 

o que é justiça porque parte-se da ideia que ela é uma conduta; portanto, não é algo 

transcendente ao homem. Deve haver esforço por parte das pessoas para conformarem-se 

aquilo que é comum na sociedade. 

Esta preocupação com a conduta do dever é frequente em nosso autor. Ela é 

demonstrada a partir de seu Primeiro discurso. De certo ponto de vista, a crítica revela 

o grau de dificuldade filosófica mediante a possiblidade de o homem se interiorizar com 

vistas a dar conta de si e de seu ser relacional em sociedade. Como se confirma logo na 

Primeira parte deste Discurso, em que ele diz: “o que é ainda mais superior e mais difícil, 

 
748 Na avaliação de Heller, Rousseau está certo em fazer essa pergunta, que realmente precisa ser respondida 

(Cf. HELLER, Agnes. Além da justiça. Tradução Savannah Hartmann. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1998. p. 125). 

749 Nesse trecho, sua crítica tem em vista a figura do “racionador violento” de Diderot, a ponto de ser 

“estrangulado”, como é realçado em passagens do artigo “Droit naturel”, Direito natural (Moral), Diderot 

[5, 115]. In: DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT, Jean le Rond. Enciclopédia, ou Dicionário razoado das 

ciências, das artes e dos ofícios. v. 4. Política (I. ed). Pedro Paulo Pimenta, Maria das Graças de Souza 

(org.). Tradução Maria das Graças de Souza [et al.]. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 102-106. 

750 “Mais le premier me renverra par devant le genre humain même à qui seul il appartient de décider, parce 

que le plus grand bien de tous est la seule passion qu’il ait. C’est, me dira-t-il, à la volonté générale que 

l’individu doit s’adresser pour savoir jusqu’où il doit être homme, Citoyen, Sujet, Père, enfant, et quand il 

lui convient de vivre et de mourir. «Je vois bien là, je l’avoüe, la règle que je puis consulter; mais je ne vois 

pas encore», dira nôtre homme indèpendant, «la raison qui doit m’assujétir à cette regle. ‘Il ne s’agit pas 

de m’apprendre ce que c’est que justice; il s’agit de me montrer quel intérest j’ai d’être juste’” 

(ROUSSEAU, 2012a, p. 38). Reformulação contrária ao verbete de Diderot, Direito Natural (Moral), 

publicado na Enciclópédia (Cf. DIDEROT, DN, §VI-VII, v. 4, 2015, p. 104-105). 
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voltar-se em si para estudar o homem e conhecer sua natureza, seus deveres e seu fim”751. 

Nesta obra, Rousseau se preocupa com a ressignificação de sentidos como o de praticar 

e estudar a virtude. 

Sócrates tinha começado em Atenas; o velho Catão continuou em Roma 

a desencadear contra os Gregos artificiosos e sutis que seduziam a virtude 

e amoleciam a coragem de seus cidadãos. Mas as ciências, as artes e a 

dialética prevaleciam ainda: Roma se encheu de filósofos e oradores; 

negligenciou-se a disciplina militar, desprezou-se a agricultura, 

abraçaram-se as seitas e esqueceram-se da pátria. Aos nomes sagrados de 

liberdade, desinteresse, desobediência às leis, sucederam os nomes de 

Epicuro, Zenão, Arcesilas. Depois que os sábios começaram a aparecer 

entre nós, diziam os próprios filósofos, as pessoas de bem foram 

eclipsadas. Até então os Romanos tinham-se contentados em praticar a 

virtude, tudo foi perdido quando eles começaram a estudá-la752. 

Praticar a virtude é experimentá-la em vida e em convivência, efetiva e 

concretamente; estudar a virtude é fazer sondagem isoladamente da virtude tornando-a 

uma espécie de artigo de abordagens e complexidades, o que só interessa aos sábios 

(experts). De fato, Rousseau questiona a vida contemplativa dissociada da labuta 

cotidiana, dando proeminência ao homem que tem conhecimento de seus deveres, de suas 

necessidades e não abre espaço ao estilo de vida anacoreta. “Quem desejaria, numa 

palavra, passar sua vida com infecundas contemplações, se cada um só consultasse os 

deveres de homem e as necessidades da natureza, só tivesse tempo para a pátria, para os 

infelizes e para seus amigos?”753. 

É importante salientar que essa resistência de Rousseau se deve à tendência da 

sabedoria754, quão distante da prática, a pretender ensinar o agir. No entanto, em 

sociedades cheias de contradições é preciso saber bem distinguir as ações e as coisas de 

forma a fazê-las bem fazendo o bem. Nesse sentido, dirá Rousseau: “Em política, como 

 
751 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 3. 

752 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 10. 

753 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 12-13. 

754 Na Resposta ao Rei da Polônia, Rousseau exige: “mostrai-me na vossa conduta a prática dessa lei que 

pretendeis instruir-me. Não tendes necessidade de sabê-la (d’en savoir), nem de me ensiná-la mais (m’en 

enseigner davantage)” (ROUSSEAU, 2002, p. 40). 
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em moral, é um grande mal de algum modo não se fazer o bem”755. Rousseau insiste no 

modo alargado do pensamento socrático de interiorizar-se para conhecer-se, e na 

necessidade de um bom casamento entre saber bem dizer e bem fazer, importantes para o 

fundamento de seu sistema político-ético. 

A quem justifica procurar nossa felicidade na opinião de outro, se podemos 

encontrá-la em nós mesmos? Deixemos a outros o cuidado de instruir os 

povos sobre seus deveres, limitemo-nos à bem cumprir os nossos, não temos 

necessidade em saber mais. – Oh virtude, ciência sublime das almas simples, 

precisar-se-á, pois, de tantas penas e aparelhos para te conhecer? Teus 

princípios não estão gravados em todos os corações? Não bastará para 

aprender tuas leis voltar-se a si mesmo, e escutar a voz de sua consciência 

no silêncio das paixões? Eis a verdadeira filosofia, saibamos contentar-nos 

com ela; e, sem invejar a glória desses homens célebres que se imortalizam 

na república das letras, tratemos de colocar entre eles e nós essa distinção 

gloriosa que outrora se observava entre dois grandes povos: que um sabia 

bem dizer, e o outro, bem fazer756. 

O quadro anterior abre caminho para a constituição da base de abordagem moral 

e política em Rousseau, quando põe distinção e proeminência no fazer pelo dever e por 

consciência desse dever. Há no Segundo discurso, maior ênfase na necessidade de 

interiorização para se escutar a voz da consciência; acredita-se que além de uma boa 

percepção tem-se também melhor julgamento das próprias ações, fornecendo assim 

aquilo que a consciência do dever exige, uma ação justa. 

Rousseau caracteriza um percurso na Dedicatória desse Discurso com veio no 

socratismo alargado pela “voz da consciência”, que aponta para a existência de um legado 

do ideal político-ético de república e felicidade cuja durabilidade parece que só depende 

de cuidados da própria “sabedoria de bem usufruir dele”. Também vê a conservação do 

conjunto da cidadania entregue aos seus próprios cuidados, de que depende da vontade 

desse corpo o manter-se em “união perpétua”, em “obediência às leis” e em “respeito aos 

seus ministros”. Neste sentido, Rousseau chama a atenção para o enfretamento do 

“ressentimento” ou “desconfiança” que possam resultar em infelicidade própria e na 

“ruína do Estado”, fazendo uma espécie de convite a “voltarem-se todos ao fundo” de seu 

 
755 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 13. 

756 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 23-24. 
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próprio coração, de maneira que cada um possa “consultar a voz secreta” de sua 

“consciência”. Esse convite aposta no senso de razoabilidade dos indivíduos, para 

espontaneamente confiar e consentir sobre aquilo que importa a todos. Rousseau não 

aceita ignorância quanto ao fato de que “onde cessa o vigor das leis e a autoridade de seus 

defensores” alguém ainda possa insistir em encontrar “segurança” e “liberdade”. A 

questão da durabilidade da república (trataremos desse assunto na Convenção e na 

Obrigação perpétua) portanto, reside na assimilação do dever por parte de cada um. Exige 

que o homem se dê espontaneamente e faça aquilo “que de bom coração e com uma justa 

confiança” é sempre obrigado a fazer “por um verdadeiro interesse, por dever e pela 

razão”757. 

Rousseau dá nitidez ao princípio fundamental de toda moral” na Carta a 

Christophe de Beaumont ao ressaltar “que o homem é um ser naturalmente bom, ama a 

justiça e a ordem; que não há nenhuma perversidade original no coração humano, e que 

os primeiros movimentos da natureza são sempre justos”758. Esta Carta também sintetiza 

o movimento gerador da “ação da consciência”759 ao observar que assim que “os homens 

começam a lançar os olhos sobre seus semelhantes, começam também a ver suas relações 

e as relações entre coisas, a apreender as ideias de conveniência, de justiça e de ordem; o 

belo moral começa a lhe tornar sensível e a consciência agir”760. 

Podemos compreender melhor a partir de agora o argumento jurídico no Segundo 

discurso, em que “todas as regras do direito natural” decorrem da combinação feita por 

meio de “nosso espírito” tendo como base “dois princípios anteriores a razão” “sem que 

seja necessário fazer entrar o da sociabilidade”, “dos quais um nos interessa ardentemente 

a nosso bem-estar e a conservação de nós-mesmos, e o outro nos inspira uma repugnância 

natural em ver perecer ou sofrer todo ser sensível e principalmente nossos 

semelhantes”761. Rousseau sugere pensar que se existe base de direitos antes da 

sociabilidade humana, ela deve ser captada de maneira autoevidente dado que a espécie 

 
757 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 30. 

758 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 444; 2005b, p. 48. 

759 E acompanha o Segundo discurso, em que se lê: “Je vous conjure de rentrer tous au fond de votre coeur 

et de consulter la voix secrète de votre conscience” (ROUSSEAU, 1954, p. 30). 

760 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 444-445; 2005b, p. 49. 

761 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 37. 
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participa dela. Portanto, não seria extravagante dizer que no âmbito do direito natural os 

deveres do homem762 são assimilados de maneira espontânea e naturalmente, “enquanto 

não for possível ao impulso interior da comiseração jamais fazer mal a um outro homem 

nem mesmo a algum ser sensível, exceto no caso legítimo onde sua conservação 

encontrando-se envolvida, está obrigado a se dar preferência a si mesmo”763. 

O argumento jurídico recepciona a dificuldade subjetiva que reside no 

procedimento que recorre à “voz interior” ou “voz da consciência”. No caso da lei que 

fala diretamente ao coração de toda espécie, em nível de definição é a lei natural. Por ser 

lei bastaria que fosse observada pelo homem, mas a condição quando se trata da espécie 

humana é que “a vontade que se obriga possa se submeter com conhecimento”; porém a 

definição aplicada à lei natural impõe condição anterior, “que fale imediatamente pela 

voz da natureza”764. Ou seja, se é lei natural é porque fala diretamente pela voz da 

natureza; a sua mensagem é tão autoevidente que suas determinações são sempre bem 

captadas imediatamente; não precisa de mediação alguma, depende apenas das idades da 

própria espécie. 

Todavia, não se pode esquecer que o estágio de decodificação e interpretação de 

linguagens765 entre homens só se dá com o advento de sociabilidade e bem distante do 

estado de natureza. No estado de natureza o “grito da natureza”766 é suficiente. E o estado 

de sociedade do pré-contrato é de desordem, usurpações, pilhagens, paixões desenfreadas, 

de forma que “a piedade natural sufocada e a voz ainda fraca da justiça, tornaram os 

 
762 No estado de natureza, “os homens não tinham entre eles nenhuma espécie de relação moral, nem 

deveres comuns, nem podiam ser nem bons nem maus” (ROUSSEAU, 1954, p. 57; 1989, p. 72). Porém, 

assim que os homens puderam começar, segundo Rousseau, “a se apreciar mutuamente, e que a ideia de 

consideração foi formada em seus espíritos, cada um pretendia ter direito, e não foi mais possível de se 

malograr impunemente a ninguém. Daí surgiram os primeiros deveres de civilidade, mesmo entre os 

selvagens, e daqui todo dano voluntário tornou-se um ultraje, porque com o mal que resultasse da injúria o 

ofendido via o desprezo de sua pessoa, as vezes mais insuportável que o próprio mal” (Ibid., p. 71 / p. 91). 

Matar passa a ser sinônimo de profissão depois do aparecimento da sociedade, por causa dela os homens 

“mais honestos” aprendem a “degolar seus semelhantes” por “dever” (Ibid., p. 79 / p. 101). 

763 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 37. 

764 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 37. 

765 A distância que separa o homem da “vida civil” e “razão cultivada”, do homem da “vida natural” do 

estado de natureza é grande, conforme Rousseau, quando “depois de muitos séculos pôde ter o desejo e a 

ocasião de sair deste estado, este seria um processo contra a natureza e não contra quem ela teria assim 

constituído” (ROUSSEAU, 1954, p. 56; 1989, p. 71). 

766 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 53. 
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homens avaros, ambiciosos e maus”767. Cujo contraste possibilita compreender por que 

os deveres mútuos que avaliamos como indispensáveis são, portanto, produtos da cultura 

de civilização; produtos que só podem ser garantidos por meio de estabelecimento de 

regulamentos de justiça e de paz, em comum acordo, tácito e efetivo, com validade e 

legitimidade. 

6.3 Duplo viés do contrato 

No bojo do Segundo discurso a primeira noção de contrato que aparece é o 

contrato sob um viés negativo. Antes, porém cabe ressaltar que há em Rousseau a 

presença de dois vieses da noção de contrato: o negativo e o positivo. O viés negativo se 

dá a partir da formulação em que o rico se achando “imprensado pela necessidade, 

concebe enfim o projeto mais refletido que tenha jamais entrado no espírito humano”768. 

Assim, o argumento sobre o viés negativo do contrato ao acentuar o caráter refletido do 

“pacto social” também mostra que o “projeto mais bem excogitado do gênero humano” 

tem como resultante a salvaguarda de determinados direitos exclusivos, como a 

propriedade privada769. Entretanto, ainda que se tratre de um contrato do rico contra o 

pobre, esse contrato acaba servindo tanto para a recepção dos direitos que estão no homem 

e derivam da natureza, como dos novos direitos que decorrem do próprio contrato. Ou 

seja, direitos conquistados e também legítimos porquanto sob autorização dessa 

instituição. Todavia, o que persiste por essa perspectiva negativa do contrato é o feito da 

astúcia do rico contra o pobre que agrava as desigualdades em vez de corrigi-las. É por 

isso que a noção de pacto social em que apenas os ricos ganham e os pobres ficam sem 

ter nada garantido a seu favor770, de fato, é destituída de legitimidade. Tal como se 

 
767 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 77. 

768 No Segundo discurso, a noção de contrato que aparece no primeiro momento é a do viés negativo; na 

primeira leitura somos levados a ajuizá-lo como um “engodo” uma espécie de “trapaça” em que vemos o 

ardil do rico contra o pobre afugentado sem contar com ajuda de ninguém; mas como se trata do “projeto 

o mais bem refletido que tenha jamais entrado no espírito humano” (1954, p. 78), seria difícil sustentar que 

o pobre não tivesse visto e agarrado a oportunidade que batesse à sua porta. 

769 A propriedade privada é motivadora de discórdia entre homens e clama por solução em base de acordo. 

“C’est ainsi que, les plus puissants ou les plus misérables se faisant de leurs forces ou de leurs besoins une 

sorte de droit au bien d’autrui, équivalent, selon eux, à celui de propriété, l’égalité rompue fut suivie du 

plus affreux désordre” (1954, 77). Rousseau mostra que é a partir do aparecimento da propriedade que surge 

o estado de guerra como último estágio do estado de natureza, e, consequentemente, a necessidade de pacto 

entre ricos e pobres. 

770 Contrato em âmbito negativo é contrato draconiano, pois apenas um lado é quem ganha; não tem 

validade alguma. Isso fica evidente, basta seguir a linha de pensamento de Rousseau ainda no Segundo 

discurso, em ele que diz: “et il serait difficile de montrer la validité d’un contrat qui n’obligerait qu’une 
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destaca, a seguir: 

Com esse olhar, após ter exposto seus vizinhos o horror de uma situação 

que os armava a todos uns contra os outros, que lhes tornava suas posses 

tão onerosas quanto suas necessidades, e onde ninguém achava sua 

segurança nem na pobreza nem na riqueza, inventa facilmente as razões 

especiosas para lhes conduzir a seu objetivo. Unamo-nos, lhes disse, para 

afiançar da opressão os fracos, conter os ambiciosos, e assegurar a cada 

um a posse daquilo que lhe pertence. Instituamos os regulamentos de 

justiça e de paz aos quais todos sejam obrigados a se conformar, que não 

façam acepção de pessoa, e que reparem com alguma espécie os 

caprichos da fortuna submetendo-se igualmente a potência e a fraqueza 

aos deveres mútuos. Em uma palavra, no lugar de voltar nossas forças 

contra nós-mesmos reunamo-las em um poder supremo que nos governe 

com sábias leis, que proteja e defenda todos os membros da associação, 

afaste os inimigos comuns e nos mantenha em uma concórdia eterna771. 

Sob o foco negativo do contrato é possível detectar exatamente, com um pouco 

mais de cuidado, a primeira razão que é listada pela astúcia do rico, que usa a inteligência 

e a maquinação quando olha para o pobre e percebe ameaça latente que possivelmente se 

expandiria caso os pobres se unissem772 primeiro. Por isso, nada mais sensato que contar 

com a anuência da parte do pobre como forma de “se afiançar” contra possíveis arroubos 

de propriedades. Portanto, a conquista do rico se encontra no fato de ele poder gozar da 

companhia dos pobres e ainda por cima podendo desfrutar de um ligeiro ar de 

legitimidade por causa de suas trapaças. Outrossim, ousar dizer que o termo ajustado pelas 

duas partes não faz acepção de pessoa alguma é realmente esconder o conteúdo por trás 

desse contrato; pois os benefícios dos ricos são preferencialmente protegidos, enquanto o 

sentimento maior de justiça, por reforma social com relação à propriedade773 e 

 

des parties, où l’on mettrait tout d’un côté et rien de l’autre et qui ne tournerait qu’au préjudice de celui qui 

s’engage” (1954, p. 83). 

771 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 78. 

772 Segue, a terceira e última das razões apresentadas por ele: “Que os pobres não tendo nada a perder senão 

sua liberdade, teria sido uma grande loucura contra eles de se subtrair voluntariamente o único bem que 

lhes restava para nada ganhar em troca” (ROUSSEAU, 1954, p. 80). 

773 Aos olhos de Rousseau, segundo Jean-Fabien Spitz, “le droit égal de propriété dans un contexte où 

certains disposent d’une propriété effective tandis que d’autres en sont dépourvus n’est pas un droit: c’est 

une tromperie par laquelle les possédants tentent d’imposer aux nonpossédants un devoir de ne pas porter 

atteinte aux moyens mêmes par lesquels ils sont dominés, et donc de consentir d’une certaine manière à 

leur propre servitude” (SPITZ, 2007, p. 448). 
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distribuição de bens, fica obstacularizado. No plano dos fatos, parece que realmente é 

essa forma de contrato que serve de fio condutor das sociedades, geralmente. 

Mas a noção de contrato que Rousseau defende é a do contrato sob viés positivo. 

Esse modelo de contrato se localiza no plano do dever ser e permite maior sentimento de 

justiça entre as partes e carrega as melhores medidas para proceder aplicação de justiça e 

distribuição do justo nas relações sociais. Rousseau recusa fundar essa noção de contrato 

a partir de elementos factuais, geradores de poder arbitrário e ilegítimo774. 

A noção de contrato pelo viés positivo começa a ganhar forma ainda no Segundo 

discurso, quando Rousseau aceita falar seguindo “a opinião comum” sem querer entrar 

na querela relativa ao “duplo pacto”775, e passa a considerar “o estabelecimento do corpo 

político como um verdadeiro contrato entre o povo e os chefes que eles escolhem”, 

ressaltando que por meio do próprio “contrato” é que “as duas partes se obrigam a 

observação das leis que são estipuladas e formam os laços de sua união”. Em seguida, 

avalia Rousseau: 

O povo outrora, o sujeito das relações sociais, reúne todas suas vontades 

em uma única, todos os artigos sobre os quais essa vontade se explica 

tornam-se outras tantas leis fundamentais que obrigam todos os membros 

do Estado sem exceção, e uma das quais regula a escolha e o poder dos 

magistrados encarregados de velar pela execução das outras. Esse poder 

se estende a tudo o que pode manter a constituição, sem chegar a mudá-

la. Acrescentam-se das honras que tornam respeitáveis as leis e seus 

ministros, e para estes, pessoalmente, das prerrogativas que lhes 

recompensam dos penosos trabalhos que custa uma boa administração. O 

magistrado, de seu lado, se obriga a não usar do poder que lhe é confiado 

senão segundo a intenção dos comitentes, a manter cada um no pacífico 

gozo do que lhe pertence, e a preferir em toda ocasião a utilidade pública 

 

774 “De que se trata pois precisamente nesse Discurso? De marcar no progresso das coisas o momento em 

que o direito sucedendo à violência, a natureza foi submetida à lei; de explicar por qual encadeamento de 

prodígios o forte pôde se resolver a servir o fraco, e o povo a comprar um repouso ideal, ao preço de uma 

felicidade real” (ROUSSEAU, 1954, p. 39). 

775 Samuel Pufendorf é quem, de fato, elaborou a doutrina do Estado defendendo “a teoria do duplo 

contrato”, assimilando a necessidade dos pactos de união e de submissão (Cf. SAHD, Luiz Felipe de 

Andrade e Silva. O discurso da virtude e a crítica da corrupção moral causada pelas artes. In: SILVA, 

Genildo Ferreira da (Org.). Rousseau e o Iluminismo. Salvador: Arcádia, 2009, p. 99-100). 
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a seu próprio interesse”776. 

Mas, também essa noção de contrato é portadora de problema relativo à sua 

própria definição e natureza, em razão de se pensar que pode haver “contrato entre o povo 

e seus chefes”. Há fragilidade também quando sugere que a autoridade maior reside no 

poder das leis. Porém, relevando-se temporariamente esse problema disseminador de 

outros problemas que repousa na hipótese desse “contrato” de que possa existir igualdade 

entre “o povo e os chefes”, trata-se primeiro de mostrar o que essa noção tem de positivo. 

Sabe-se que a base de fundamento do direito político é calcada nos elementos 

constitutivos do ser social e precisa sempre de cuidado. Não é por acaso que Rousseau 

questiona: “por que se deram a superiores, se isso não é para defenderem-lhes contra a 

opressão, e protegerem seus bens, suas liberdades, e suas vidas, que são, por assim dizer, 

os elementos constitutivos de seu ser?” E a resposta é dada por Rousseau logo em seguida: 

“É, pois, incontestável, e é a máxima fundamental de todo o direito político, que os povos 

se dão a chefes para defender sua liberdade e não para lhes servir”777. 

Então, em relação aos aspectos positivos se observa que essa noção de contrato 

opera com o pressuposto de que tanto o povo como seus magistrados “estão obrigados à 

observação das leis estipuladas e que formam os liames de sua união”, como se todos se 

encontrassem em um ponto de igualdade quando submetidos as leis. Se observa também 

que essa noção de contrato enxerga a condição de preservação do liame social na 

exigência de que o uso do poder pelos magistrados corresponda à intenção dos 

contratantes, de maneira que cada contratante encontre tranquilidade no gozo do que é 

seu e consiga priorizar o interesse público. Conclui-se, portanto, que esses aspectos são 

positivos porque fortalecem as relações indispensáveis ao Estado e à continuidade da 

república. 

Retomando os dois problemas apontados, o da existência de contrato entre o povo 

e seus chefes e o de que a autoridade maior reside no poder das leis, pode-se afirmar 

referente a esse segundo aspecto, que a autoridade soberana não está nas leis, mas no 

povo. A lei constitui a essência do Estado778, mas o povo pode em algum momento não 

 
776 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 84-85. 

777 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 81. 

778 Ainda no Segundo discurso, acolhendo a trágica possibilidade de destruição das leis fundamentais ele 

diz: “Assim que as leis forem destruídas, os magistrados deixariam de ser legítimos, o povo não estaria 
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querer mais uma lei e ainda assim continuará a ser povo; também dizer que o povo deve 

obedecer779 e se submeter à lei780 não implica em dizer que o povo deve abrir mão de sua 

soberania em função do poder dos magistrados; isso responde ao primeiro aspecto da 

problemática que não há igualdade entre o corpo do povo e as magistraturas que integram 

o corpo político. Mas isso por si só é insuficiente para resolver a prática de abuso e o 

possível assenhoramento das leis por parte dos magistrados, e, que, por sua vez, resta um 

caminho aberto que pode ser trilhado e que não é nada aconselhável. Considerar que em 

algum momento tudo pode voltar ao ponto cujo início não se experimentou, por si só seria 

uma privação e desconstrução do já experimentado em convivência fecunda em liame de 

respeito e fraternidade. Como se observa no Segundo discurso, a seguir: 

É aqui o último termo da desigualdade, e o ponto extremo que fecha o 

círculo e toca o ponto de onde nós partimos. É aqui que todos os 

particulares se tornam iguais porque eles não são nada, e que os súditos 

não tendo mais outra lei senão a vontade do senhor, nem o senhor outra 

regra senão suas paixões, as noções do bem e os princípios de justiça se 

esvanecem novamente. É aqui que tudo se reduz unicamente à lei do mais 

forte e por consequência a um novo estado de natureza diferente daquele 

pelo qual nós começamos, em que havia um estado de natureza em sua 

pureza, e que esse último é fruto de um excesso de corrupção. Há tão 

pouca diferença aliás entre esses dois estados, e o contrato de governo 

está de maneira dissolvido pelo despotismo, que o déspota não é o senhor 

senão enquanto também é o mais forte, e que tão logo se possa expulsá-

lo, ele não tem condição para reclamar contra a violência. A emulação 

que finaliza por estrangular ou destronar um sultão é ato tão jurídico 

quanto aqueles pelos quais ele dispusera se acautelar das vidas e dos bens 

 

mais obrigado a lhes obedecer, e como não teria sido o magistrado, mas a lei que teria constituído a essência 

do Estado, cada um reingressaria por direito em sua liberdade natural” (ROUSSEAU, 1954, p. 85). 

779 Rousseau insistirá nessa posição (MS. Neuchâtel, 7871): “ninguém está obrigado a obedecer aos 

magistrados senão em virtude das leis fundamentais do Estado: leis das quais os magistrados são obrigados 

eles mesmos a obedecerem” (1915a, p. 340). 

780 Obedecer a quem, leis ou senhores? Que é melhor, ou monarquia ou aristocracia ou democracia? Para 

Rousseau, só com o passar do tempo isso fica esclarecido. “O tempo verificou qual dessas formas era a 

mais vantajosa aos homens. A uns restaram-lhes unicamente submeterem às leis, os outros obedeceram logo 

a seus senhores. Os cidadãos quiseram guardar sua liberdade, os súditos não pensaram senão como subtraí-

la de seus vizinhos, não podendo suportar que outros gozassem de um bem que eles não usufruíam mais 

entre si. Em uma palavra, de um lado ficaram as riquezas e as conquistas, e de outro a felicidade e a virtude” 

(1954, p. 86). 
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de seus súditos. Só a força o mantinha, só a força o derruba. Todas as 

coisas se passam assim segundo a ordem natural; e, qualquer que possa 

ser o desfecho dessas curtas e frequentes revoluções, ninguém pode se 

queixar da injustiça de outrem, mas somente de sua própria imprudência 

ou de sua infelicidade781. 

A desigualdade extremada reside em quadros sociais em que reinam o despotismo. 

Mas este quadro inaugural é de desolação profunda, nele não há referencial de probidade 

a ser seguido e ninguém tem mais dever a consultar; o único fator predominante é o da 

cega obediência, maneira da continuidade vegetativa dos indivíduos que são apenas 

escravos. 

A problemática da sucessão de forças consiste em relação de contradição que só é 

resolvida pela própria dialética dela decorrente. Ou seja, a violência abre lacuna para 

emulação contra ela mesma, que ocorre em forma de desobediência civil. De maneira que 

a violência e desobediência se excluem, se aproximam e se justificam como ato jurídico 

pela mesma intensidade dialética. Por isso, sua ressalva anterior: “estrangular ou 

destronar um sultão é ato tão jurídico quanto aqueles pelos quais ele dispusera se acautelar 

das vidas e dos bens de seus súditos”. Se o uso da força782 leva a destruição da igualdade 

e instaura a extrema desigualdade, para superação dessa contradição e reinstituição da 

igualdade é necessário recorrer à força superior. Ponto máximo da crítica de Rousseau: 

pela força a igualdade é suplantada e instaura a desigualdade, que por sua vez é negada 

por força superior para o restabelecimento da igualdade. Assim, o homem se 

reinventando, se sobressai e se emancipa com relação à condição de estado de natureza 

ameaçadora. Todavia, a ordem do sistema político é ordem de moralidade e abole o crivo 

da violência. Isto fica evidente no Capítulo VIII, Livro I, do Contrato social, em que diz: 

A passagem do estado de natureza ao estado civil produz no homem uma 

mudança muito notável, põe em sua conduta a justiça contra o instinto, e 

dá às suas ações a moralidade que lhe faltava anteriormente. É então 

somente quando a voz do dever sucedendo ao impulso físico e o direito 

ao apetite, o homem, que até aí não tinha considerado senão ele mesmo, 

 
781 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 90-91. 

782 Entende-se que o poder exercido pela lei do mais forte “é por sua natureza ilegítimo, não tem como 

servir de fundamento aos direitos da sociedade, nem por consequência à desigualdade de instituição” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 84; 1989, p. 107). 
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se vê forçado a agir sobre outros princípios, e a consultar sua razão antes 

de escutar suas inclinações783. 

Nesta passagem se evidencia que a voz da natureza é substituída pela voz do dever. 

Trata-se de um processo de reinvenção do homem; o homem se fazendo como corpo de 

moralidade. Assim, o homem se reinventando, se sobressai e se emancipa com relação à 

condição de estado de natureza ameaçadora. 

Na sua integralidade, o veio positivo da noção de contrato em Rousseau é o que 

está presente em sua obra Contrato social, no Capítulo VI, do Livro I, em que esse 

contrato se viabiliza por meio de cláusulas cuja efetividade depende da entrega total de 

cada associado. De forma que esse contrato se resume nessa cláusula única: “alienação 

total de cada associado com todos seus direitos à toda a comunidade: porque primeiro 

cada um se doando todo inteiro, a condição é igual para todos, e a condição sendo igual 

para todos, ninguém tem interesse de torná-la onerosa aos outros”784. A interpretação 

desse momento é feita pelo próprio Rousseau e aparece em sua crítica “ao autor das 

Cartas escritas do campo”785; mais especificamente em sua “Sexta Carta”, das Cartas 

 
783 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 56. 

784 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 52. 

785 Refere-se às Cartas escritas do campo, objeto de grande repercussão em 1763, porque esse texto foi 

publicado anonimamente; se sabe, que a autoria do mesmo pertence a Jean Robert Tronchin. Na época, 

Jean Robert Tronchin, era o “Procurador Geral da República de Genebra” (ROUSSEAU, 1915b, p. 194; p. 

198; p. 575). Nos Escritos da montanha, Rousseau chega a confirmar o nome do autor das Cartas do 

campo, primeiro, na “Quinta carta”, como “le Professeur Tronchin” (ROUSSEAU, 1964,v.3, p. 774); e, 

depois, na “Nona carta”, em que ele é bem taxativo contra o homem da lei que abusa da lei: “Armé de toute 

la force publique, dépositaire de toute l’autorité, interprète et dispensateur des lois qui le gênent, il s’en fait 

une arme offensive et défensive, qui le rend redoutable, respectable, sacré pour tous ceux qu’il veut 

outrager. C’est au nom même de la Loi qu’il peut la transgresser impunément” (Ibid., p. 889). Consta na 

edição organizada por Charles Edwyn Vaughan, uma nota do próprio cunho de Rousseau, referente à 

“Sétima carta”, de seus Escritos da montanha, concernente à atividade do “Procurador geral” em que se 

destacam “o vício da instituição” e “a imprudência do povo que confia”, e, respectivamente, sugere freio, 

ao dizer que: “Le Procureur général, établi pour être l’homme de la Loi, n’est que l’homme du Conseil. 

Deux causes font presque toujours exercer cette charge contre l’esprit de son institution, l’une est le vice 

de l’institution même, qui fait de cette magistrature un degré pour parvenir au Conseil; au lieu qu’un 

Procureur général ne devait rien voir au-dessus de sa place, et qu’il devait lui être interdit par la Loi d’aspirer 

à nulle autre. La seconde cause est l’imprudence du peuple, qui confie cette charge à des hommes apparentés 

dans le Conseil, ou qui sont de familles en possession d’y entrer, sans considérer qu’ils ne manqueront pas 

ainsi d’employer contre lui les armes qu’il leur donne pour sa défense. J’ai oüi des Genevois distinguer 

l’homme du peuple d’avec l’homme de la Loi, comme si ce n’était pas la même chose. Les Procureurs 

généraux devraient être, durant leurs six ans, les chefs de la Bourgeoisie, et devenir son conseil après cela. 

Mais ne la voilà-t-il pas bien protégée et bien conseillée? et n’a-t-elle pas fort à se féliciter de son choix?” 

(ROUSSEAU, 1915b, p. 212). 
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escritas da montanha, em que aponta o resultado de sua análise da seguinte forma: “que 

o estabelecimento do contrato social é um pacto de uma espécie particular, pelo qual cada 

um se compromete com todos; disso se segue o compromisso recíproco de todos com 

cada um, que é o objeto imediato da união”786. De maneira que se tem aqui a explicação 

fiel daquilo que constitui a especificidade do campo do direito: a obrigação de obediência 

como derivada da natureza do contrato e, portanto, constitui o fundamento jurídico de 

todo o sistema político. 

6.4 Elemento formal do sistema 

A noção de sistema político787 e moral788 engloba a ordem do sistema social789, 

econômico790 e jurídico791 de maneira mais objetiva. É impossível pensar o sistema 

político com vistas a ordenar em totalidade irrepreensível792 toda a sociedade por meio de 

 
786 Cf. ROUSSEAU, 1835, p. 64; 2006a, p. 319-320. 

787 Faz predominar a justiça e a concórdia pelo combate assíduo à injustiça e à violência em toda parte que 

compõe o corpo político; essa noção de sistema político antecipa e engloba todas as demais. No Manuscrito 

de Genebra tem-se que a definição de sistema político já está bem colocada: “deve servir de base a todo o 

sistema social” (ROUSSEAU, 2012a, p. 52). O sistema político se deduz de base estabelecida em que seus 

fundamentos constituem todo esse grande edifício (Idem, 2012a, p. 74). 

788 Vê-se, no Livro IV, do Emílio, em que se compreende assim: “Ora é do sistema moral formado por essa 

dupla relação para consigo mesmo e para com seus semelhantes (à soi-même et à ses semblables) que nasce 

o impulso da consciência. Conhecer o bem não é amá-lo: o homem não tem conhecimento inato, mas assim 

que sua razão lhe faz conhecer, sua consciência o conduz para amá-lo: é esse sentimento que é inato” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 378). 

789 Compreende as relações de dependência e necessidade; as ações do corpo social que tem como objeto o 

desenvolvimento da associação. “Mas a ordem social é um direito sagrado, que serve de base a todos os 

outros” (ROUSSEAU, 2012a, p. 42-43). 

790 Compreende os dispositivos de movimento do governo pelas máximas econômicas, nos sistemas de 

comércio e finanças. Conceitos que aparecem com clareza em várias obras, mas localizadamente na 

Economia política, nas Considerações sobre o Governo da Polônia e no Projeto da Córsega. 

Alargadamente, esse sistema dá conta da atividade produtiva que se dissemina por toda parte da sociedade; 

com ênfase maior no campo de produção da indústria e agricultura, e menos no comércio. Tal sistema pode 

ser visto nessas partes do “Corpo político”: “ o comércio, a indústria e a agricultura são a boca e o estômago, 

que preparam a substância comum; as finanças públicas são o sangue, que uma sábia economia, cumprindo 

com as funções do coração, faz distribuir por todo o corpo a nutrição e a vida” (ROUSSEAU, 1915a, p. 

241; 2015, p. 110). Nesse ponto, Rousseau questiona a existência de determinadas “instituições que 

derrubam necessariamente o verdadeiro sistema econômico que pega o principal tesouro do Estado de 

domínio público, e só deixam o recurso desagradável dos subsídios e impostos” (Ibid., p. 265 / p. 132). 

791 Vê-se no Primeiro diálogo, que a base desse sistema opera com o dever que é imposto. Pois nas formas 

judiciárias não há indulgência e comiseração. Tudo é feito por segurança pública (ROUSSEAU, 1999b, p. 

128). Portanto, trata-se de sistema que é fundado sobre deveres (Ibid., p. 165). 

792 Na Carta de Rousseau ao Sr. Philopolis, vê-se que a filosofia se faz distintamente de dogma, ela não 
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produção de dispositivos de controle, nem Deus quis isso para o homem. O argumento 

jurídico recepciona a noção de sistema político como ordem razoavelmente estatuída que 

dispõe sobre diversos mecanismos de direitos, obrigações e controle, e sobre a 

funcionalidade do próprio mecanismo institucional. Essa forma de sistema é contrastante 

pela sua natureza à noção de ordem natural. 

Esta ideia de sistema político de Rousseau pretende servir como paradigma793 para 

se pensar, de fato, qualquer sistema social. Este é o sentido que deriva da observação feita 

por Rousseau no Contato social ao tratar “Do domínio real”794, no Capítulo IX, do Livro 

I, em que diz: 

Terminarei esse capítulo e esse livro por uma observação que deve servir 

de base a todo sistema social; é que em vez de destruir a igualdade 

natural, o pacto fundamental substitui ao contrário uma igualdade moral 

e legítima contra aquela que a natureza possa ter deixado de desigualdade 

física entre os homens, e que podendo naturalmente ser desiguais em 

força ou em gênio, tornam-se todos iguais por convenção e de direito795. 

Trata-se de observação tão importante em matéria de direito político que, 

considera Rousseau, o que se coloca como melhor mantém referibilidade direta com o 

povo a que se destina, não quer dizer que seja o melhor em si. Rousseau também reforça796 

essa ideia de que “cada povo tem um sistema particular de legislação que considera 

melhor”; ainda no Manuscrito de Genebra, Capítulo VI, Livro II, Rousseau diz que a 

 

se permite operar com a noção de sistema filosófico que “puisse être plus irrépréhensible que l’univers” 

(ROUSSEAU, 1915a, p. 223). 

793 Sistema pela relação teoria e prática, no Livro I, do Emílio, cujo sentido se lê: “Je sais que, dans les 

entreprises pareilles à celle-ci, l’auteur, toujours à son aise dans des systèmes qu’il est dispensé de mettre 

en pratique, donne sans peine beaucoup de beaux préceptes impossibles à suivre, et que, faute de détails et 

d’exemples, ce qu’il dit même de praticable reste sans usage quand il n’en a pas montré l’application” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 54). 

794 Aparece primeiro no Manuscrito de Genebra, Livro I, Capítulo III, 2012a, p. 52. 

795 Acrescida de nota crítica: “Sob os maus governos essa igualdade não é senão aparente e ilusória; ela não 

serve senão para manter o pobre em sua miséria e o rico em sua usurpação. Com efeito as leis são sempre 

úteis aos que possuem e nocivas aos que não tem nada: daí segue que o estado social só é vantajoso aos 

homens conquanto tenham todos alguma coisa e que nenhum deles não tenha nada a mais” (ROUSSEAU, 

2012b, p. 60). 

796 Constituiu objeto de estudo, Do espírito das leis, de Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, 

no Capítulo III do Livro I: “A lei, em geral, é a razão humana, conquanto ela governe todos os povos da 

terra; e as leis políticas e civis de cada nação não devem ser senão os casos particulares onde se aplicam 

essa razão humana” (MONTESQUIEU, 1956, p. 10). 
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base de todo sistema de legislação deve consistir em dois objetos principais: “a liberdade 

e a igualdade. A liberdade, porque toda dependência particular é outro tanto de força 

retirada do corpo do Estado; a igualdade, porque a liberdade não pode subsistir sem ela”. 

Argumenta-se, assim, em favor da liberdade, mas tendo em vista a uma ligeira associação 

que aparece implicitamente entre os termos liberdade e independência, como se esses 

termos fossem sinônimos. A polarização ocorre em função do conceito de dependência e 

que, ao contrário da liberdade, é pesado para as forças do próprio Estado, sugerindo que 

a dependência devora a substancialidade estatal. Impressionante é a precisão do 

argumento e a sua profundidade crítica, que nos leva diretamente ao seu viés econômico; 

à noção de igualdade. Rousseau, acrescenta: 

Não é preciso entender por essa palavra que os graus de potência e de 

riqueza sejam rigorosamente os mesmos; mas que, quanto à potência, ela 

esteja acima de toda violência e não se exerça jamais senão em virtude 

do cargo e das leis, e, quanto à riqueza, que nenhum Cidadão seja tão 

opulento para poder comprar um outro, e nenhum tão pobre para ser 

constrangido a se vender. O que supõe, do lado dos Grandes, moderação 

de bens e de crédito, e do lado dos pequenos, moderação da avareza e da 

cobiça797. 

Essa reflexão se insere no campo formal do direito, em que ocorre a recepção e o 

tratamento do princípio generalíssimo da igualdade de direito. Definitivamente, é nessa 

base formal que se ordena a ideia ou princípio de justiça “a cada um a mesma coisa”, que 

constitui a própria instância formal do direito em maior generalidade. Todos se igualam 

diante da lei de maneira que a lei é igual para todos. Mas, de fato, não existe em nenhuma 

parte do mundo uma ordem social que tenha igualizado concretamente todos os membros 

da sociedade. A um só tempo, seria uma hipótese contra o ideal de comunidade livre e 

emancipada, uma impossibilidade em sistema político republicano e democrático, um 

absurdo no quadro das diferenças culturais e naturais que apontam modos distintos entre 

os homens. A exigência formal é a primeira marca do sistema jurídico. O que nos leva ao 

outro discernimento dado por Rousseau, no Capítulo IV, Livro II, do Contrato social, em 

que diz: 

Os compromissos que nos ligam ao corpo social não são obrigatórios 

senão porque eles são mútuos, e sua natureza é tal que ao cumpri-los não 

 
797 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 129-130. 
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se pode trabalhar para outrem sem trabalhar também para si. Por que a 

vontade geral é sempre justa [droite], e por que todos desejariam 

constantemente a felicidade de cada um deles, se não é senão porque não 

há ninguém que não se aproprie dessa palavra cada um, e que não pense 

em si mesmo ao votar para todos? O que prova que a igualdade de direito 

e a noção de justiça que ela produz derivam da preferência que cada um 

se dá e por consequência da natureza do homem, que a vontade geral para 

ser verdadeiramente tal deve ser em seu objeto assim como em sua 

essência, que ela deve partir de todos para se aplicar a todos, e que ela 

perde sua retidão natural quando tende para algum objeto individual e 

determinado; porque então julgando aquilo que nos é estranho não temos 

nenhum princípio de equidade que nos guie798. 

Este quadro rico de sentidos e complexidades, nos fornece razões que se justificam 

como ordem do sistema político e nos conduz para outros quadros constitutivos do 

sistema jurídico. Elenca-se um rol de cinco razões que podem ajudar na sua interpretação: 

primeira, a noção de obrigatoriedade está associada à de mutualidade nas relações que 

ensejam compromissos de cada um no liame social, consequentemente fornece a 

inferência de que todo esforço ou trabalho produzido em que o objeto da execução esteja 

em correspondência com a obrigação e mutualidade é também trabalho executado para o 

próprio indivíduo. Segunda razão, aceita-se que a retidão é componente da vontade geral 

que por sua vez se dá em decorrência do fato de que todos querem constantemente a 

felicidade de cada um, o que implica que cada um mantém sua preferência quanto a 

efetividade da relação comum em base de mutualidade. Terceira razão, isso prova que a 

igualdade de direito e a noção de justiça como produções da própria vontade geral 

derivam do quadro de preferência de cada um e da natureza do homem que é desejosa. 

Quarta razão, o que faz com que a vontade geral799 preserve sempre essa sua definição 

natural é que se paute de maneira geral quanto ao seu objeto e sua essência, de maneira 

que se obrigue a partir de todos e retorne para todos. Quinta e última razão, esse jogo de 

 
798 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 66-67. 

799 O argumento que define a vontade geral, aparece no Capítulo I, Livro II, na versão final do Contrato 

social: “La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis est que la volonté 

générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun: car, 

si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces 

mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme 

le lien social, et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne 

saurait exister. Or c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée” 

(ROUSSEAU, 2012b, p. 61). 
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realidades, de interpretações e de vontades só pode ser administrado por dentro, seus 

objetos devem ser de conhecimento de cada um, a garantia da equidade nas relações 

dependerá daquilo que se julga em comum sem causar estranhamento a ninguém. 

Percebe-se a atenção para o bom discernimento sobre as ações e coisas, de maneira que, 

“para bem julgar é preciso bem saber”, como se vê no Emílio: 

Aquele, portanto que quer julgar sensatamente os governos, tal como 

existem, está obrigado a reuni-las todas duas: é preciso saber o que deve 

ser, para bem julgar o que é. A maior dificuldade para esclarecer essas 

importantes matérias está em interessar um particular em discuti-las; em 

responder a essas duas questões: Que me importa? E, que posso fazer? 

Pusemos nosso Emílio em condição de responder à todas duas800. 

Rousseau chama a atenção para a análise das ações e das coisas com rigor antes 

de qualquer opinião sobre elas, e desperta a necessidade do julgamento para essa 

duplicidade de princípios: a “utilidade” e o “dever”801. Em ambiente público o efeito disso 

é interessante, principalmente porque propicia participação com mais lucidez na ação. A 

formação do homem público precisa dar conta dessas duas exigências, simultaneamente. 

Pois, pensar “o sistema de legislação”, conforme Rousseau, é poder tocar de tal modo no 

povo, que ele possa ser levado a julgar bem as coisas que são relevantes e devem ser 

apreciadas por ele tão somente. 

Como uma multidão cega, que frequentemente não sabe o que quer, 

porque raramente sabe o que lhe convém, executaria por si mesma uma 

empreitada tão grande, tão difícil quanto um sistema de legislação? Por 

si mesmo o povo quer sempre o bem, mas por si mesmo nem sempre o 

enxerga. A vontade geral é sempre justa, mas o julgamento que a conduz 

não é sempre esclarecido. É preciso lhe fazer ver os objetos tais como 

são, algumas vezes tais como devem lhe parecer, lhe mostrar o bom 

caminho que ela procura, defendê-la das seduções das vontades 

particulares, aproximar a seus olhos os lugares e os tempos, sopesar o 

atrativo das vantagens presentes e sensíveis com o perigo dos males 

distantes e ocultos. Os particulares veem o bem que rejeitam; o público 

 
800 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 600; 1992, p. 552. 

801 Acompanhamos o Preâmbulo do Contrato social, em que ele diz: “Tentarei associar sempre, nessa 

pesquisa, o que o direito permite com o que o interesse prescreve, a fim de que a justiça e a utilidade não 

se encontrem mais separadas” (ROUSSEAU, 2012b, p. 41). 
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quer o bem que não vê. Todos têm igualmente necessidade de guias. É 

preciso obrigar a uns a conformar suas vontades à sua razão; é preciso 

ensinar a outros a conhecer o que querem”802. 

Se a figura do Legislador é imprescindível em um determinado momento para o 

bom equilíbrio do sistema social, também importa para o desenvolvimento do conceito 

ético-político de justiça, que lida com a exposição pública e com a responsabilização das 

condutas e práticas sociais. O fundamento do sistema político e jurídico em Rousseau 

rejeita a necessidade de fonte externa ou estranha ao homem, como forma de justificação 

do direito e produção de justiça. É fato que Rousseau acolhe a existência do princípio 

universal de justiça que “vem de Deus” e aceita que essa noção de universalidade só pode 

ser acessada pela noção de “justiça universal emanada da razão”. No entanto, é 

propriamente Rousseau que ressalta que tudo isso não passaria de algo sem sentido se não 

houvesse “convenção e leis que unissem os direitos e os deveres e ligassem a justiça ao 

seu objeto”803. Dizer que “o objeto da lei é sempre geral” é considerar, segundo Rousseau, 

“os sujeitos enquanto corpo e as ações como substratos, jamais um homem como 

indivíduo nem uma ação particular”. Para ele, as leis são registros das nossas vontades e 

as condições da associação civil. De forma que o sentido da universalidade da lei contém 

a dupla presença: “a lei reúne a universalidade da vontade e a do objeto”804. 

6.5 Elemento material do sistema 

Trabalho e propriedade são termos que se conectam e constituem o elemento 

material do sistema político em sua completude, constituem assim o fundamento da 

sociedade e a garantia da continuidade de compromissos. Diferentemente de outros 

 
802 Cf. Contrato social, II, VI, 2012b, p. 74. 

803 Cf. Ibid., p. 72. 

804 Cf. Ibid., p. 73-74. 
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autores805, Rousseau sustenta que o fundamento da propriedade é o trabalho806, de 

maneira que para a propriedade existir é preciso que exista trabalho e esforço contínuo807 

principalmente quando se trata da propriedade da terra. A propriedade, portanto, 

dependerá de mão-de-obra ou de esforço produzido, não é um simplesmente tomar posse. 

Pode-se observar que além do princípio de justiça da igualdade diante da lei, que implica 

em dizer que todos se igualam diante da lei, podendo ser melhor compreendido pela noção 

de justiça a cada um a mesma lei ou a cada um o mesmo direito a igual lei, Rousseau 

acrescenta mais duas outras ideias ou princípios de justiça: uma, que se faz conforme o 

trabalho desenvolvido por cada um, ou a cada um de acordo com seu trabalho, e, outra, 

que se faz pela restituição daquilo que pertence a cada um, ou a cada um o que é devido. 

Essas ideias ou princípios de justiça constituem a base primordial do argumento jurídico 

no tratamento da noção de propriedade, como resultado de trabalho ou esforço contínuo; 

tal como se segue de maneira genealógica no Segundo discurso, em que diz: 

Da cultura das terras seguiu-se necessariamente sua partilha, e da 

propriedade uma vez reconhecida as primeiras regras de justiça; pois, 

para restituir a cada um o seu, é preciso que cada um possa ter alguma 

coisa; ademais, os homens começando a posicionar suas vistas para o 

futuro, e vendo que tinham todos alguns bens a perder, não poderia existir 

alguém que não estivesse a temer contra si a represália dos danos que 

pudesse fazer a outrem. Essa origem é tanto mais natural quanto é 

impossível de conceber a ideia da propriedade nascendo doutra forma 

senão da mão-de-obra; pois não se vê o que, para se apropriar das coisas 

que não podem ser feitas, o homem possa colocar mais que seu trabalho. 

 
805 Victor Goldschmidt fala “sobre a origem do direito de propriedade” e “o problema da propriedade antes 

de Rousseau”, efetua a análise da propriedade pela teoria da ocupação e pela teoria do trabalho, 

respectivamente com Samuel Pufendorf, que diz que a propriedade repousa sobre uma convenção de 

partilha, e, em seguida, com John Locke, que diz que a propriedade resulta de trabalho e ao simples fato 

de tomar posse, e não em uma convenção (GOLDSCHMIDT, 1983, p. 495-508). Examinador atento reitera 

que esse “tomar posse”, na teoria de Locke, também implica que tenha havido um trabalho antes sobre 

aquilo de que o homem se apropria. Para o filósofo inglês, não basta apenas dizer “isto é meu”, pois se deve 

exercer uma ação sobre o objeto natural, ação tal que acrescenta ao objeto um valor que antes ele não 

possuía. 

806 A noção de trabalho exige “ideias abstratas de regularidade e de proporção” (ROUSSEAU, 1954, p. 62); 

algo que ainda não existe no homem natural e só aparece com a invenção da sociedade. 

807 A ideia de trabalho como esforço contínuo ajuda a pensar o próprio métier do intelectual. No Prefácio à 

Carta a D’Alembert, ele reconhece que o trabalho fica insuportável quando é feito sem prazer: “J’ai 

cherche dans mon travail quelque amusement qui me le fit supporter” (ROUSSEAU, 1954, p. 26; 1993, p. 

30). 
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É somente o trabalho que dando direito ao cultivador sobre o produto da 

terra que ele trabalhou dá-lhe por consequência sobre o solo, ao menos 

até a colheita, e assim de ano em ano, o que faz ser uma posse contínua, 

se transforma facilmente em propriedade. Quando os Antigos, diz 

Grotius, deram a Ceres o epíteto de legisladora, e a uma festa celebrada 

em sua honra o nome de Tesmoforias, fizeram entender com isso que a 

partilha das terras produziu uma nova espécie de direito, por assim dizer 

o direito de propriedade, diferente daquele que resulta da lei natural”808. 

Rousseau recusa a noção de propriedade pelo viés negativo do contrato proposto 

pelo rico ao pobre. Mas se mostra receptivo à noção de propriedade pelo viés positivo do 

contrato809, cuja propriedade só é admitida porque está associada à noção de trabalho e 

esforço contínuo810 do próprio homem. No verbete Economia Política, Rousseau lembra 

“que o fundamento do pacto social é a propriedade, que sua primeira condição é que cada 

um seja mantido no pacífico gozo do que lhe pertence”811. Avalia o direito de propriedade 

como o mais sagrado dos direitos do cidadão e mais importante em certos casos que a 

própria liberdade. De acordo com ele, 

É certo que o direito de propriedade é o mais sagrado de todos os direitos 

dos cidadãos, e mais importante em certos momentos que a própria 

liberdade; seja porque está mais ligado à conservação da vida; seja 

porque os bens sendo mais fáceis para usurpar e mais penosos para 

defender do que a pessoa, deve-se respeitar mais o que pode se roubar 

mais facilmente; seja enfim porque a propriedade é o verdadeiro 

fundamento da sociedade civil, e a verdadeira garantia dos compromissos 

 
808 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 74-75. 

809 Sob esse viés analisa o direito de primeiro ocupante, no Capítulo IX, Livro I, do Contrato social, e diz 

que esse direito “só se torna um verdadeiro direito após o estabelecimento da propriedade. Todo homem 

tem naturalmente direito a tudo o que lhe é necessário; mas o ato positivo que o torna proprietário de 

qualquer bem o exclui de todo o resto”. Não basta ser natural é preciso que seja recepcionado pela moldura 

instituída pós-contrato. Assim, é a sua aplicação para qualquer direito alegado como anterior ao ato 

fundamental, é preciso que os direitos sejam autorizados por ato positivo. 

810 Deixa essa nota no Capítulo IX, do Ensaio das Línguas, “É inconcebível até qual ponto o homem é 

naturalmente preguiçoso. Dir-se-ia que ele só vive para dormir, vegetar, ficar imóvel; poderia com esforço 

resolver-se a dar-se os movimentos necessários que o impeça de morrer de fome. Nada mantém tanto os 

selvagens no amor de sua condição quanto essa deliciosa indolência. As paixões que tornam o homem 

inquieto, previdente, ativo, não nascem senão na sociedade. Nada fazer é a primeira e a mais forte paixão 

do homem depois da de se conservar. Se bem se observasse, ver-se-ia que, mesmo entre nós, é para garantir 

o repouso que cada um trabalha; é ainda a preguiça que nos torna laboriosos” (ROUSSEAU, 1990, p. 99). 

811 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 265; 2015, p. 132. 
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dos cidadãos: pois se os bens correspondessem as pessoas, nada seria tão 

fácil do que iludir seus deveres e de se zombar das leis812. 

Rousseau apresenta a propriedade não só como verdadeiro fundamento da 

sociedade civil, mas também como a verdadeira garantia dos engajamentos dos cidadãos. 

Ele mantém essa argumentação primordial em favor da propriedade, de forma que em sua 

avaliação sobre o estabelecimento de taxas e impostos813 ele chama a atenção para 

possíveis ataques por parte de “governos, ciosos de tudo fazer por si mesmos”, que 

incidam diretamente sobre “o direito de propriedade”; pois as suas consequências 

desfecham contra o verdadeiro fundamento da sociedade política e, geralmente, com 

efeitos perigosos, “se elas não forem estabelecidas com expresso consentimento do povo 

ou de seus representantes”814. Todavia, esta disjunção – “expresso consentimento do povo 

ou de seus representantes” – que ocorre em matéria de direito político no final do verbete 

de Economia política não se aplica ao governo legítimo do contrato social legítimo, por 

duas razões: primeira, a vontade soberana é do povo815 e não permite representação dela 

mesma; segunda, o governo legítimo tem vontade estabelecida para fins específicos e não 

pode ultrapassá-los sem perder sua legitimidade. Portanto, se o direito de propriedade é 

fruto de ato de vontade soberana do povo, então só pode sofrer alteração pela sua própria 

permissão. 

6.5.1 Equidade como possibilidade real de efetividade do sistema político 

Rousseau compreende a necessidade do estabelecimento de proporção entre o 

 
812 Cf. Ibid., p. 259 / p. 126. 

813 Sobre o princípio do imposto (ou tributo), se tem visto que encontra justificação, como Xifaras observa: 

“na prerrogativa do soberano em traçar a fronteira entre o domínio público e o dos particulares, à condição 

que seja consentida e legal, quer dizer igualitária” (XIFARAS, Mikhaïl. [2003]. La destination politique de 

la propriété chez Jean-Jacques Rousseau. Les Études philosophiques. 2003/3, n. 66, p. 359-30). 

814 Cf. Ibid., p. 273 / p. 140. 

815 Rousseau enxerga uma relação fecunda de complementaridade entre república e democracia, ao 

distinguir o lugar do povo e o do governo: o povo soberano e governo legítimo não se confundem. Mas o 

soberano não é tão inerte quanto parece, ele se movimenta. Sobre o movimento do soberano é destacar o 

artigo de Milton Nascimento, “A vontade geral e o princípio da equidade”, em que se lê: “para o soberano 

entrar em cena, precisa metamorfosear-se em democracia, portanto, numa forma de governo e retornar ao 

seu lugar de origem, tão logo tiver sido escolhido o novo governo”. Esclarece que a teoria da soberania de 

Rousseau, não opera com “a ideia de representação no sentido de procuração, de alguém que está no lugar 

do outro, há um momento de liberdade que é preciso preservar, e este momento é o da determinação da 

vontade livre de qualquer determinação externa. Mais precisamente, a soberania é o exercício da vontade 

geral autônoma. Esta afirmação é importante, porque nem sempre a vontade se expressa de maneira 

autônoma. Isto só acontece quando estamos diante de um ato puro de liberdade” (NASCIMENTO, 2012, 

p. 158). 
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preço e o direito das coisas816, na Economia Política, de maneira a evitar a ganância dos 

mais ricos e especuladores que buscam maiores proveitos817. 

A proporção entre o preço e o direito suscita a necessidade de Governo 

legitimamente constituído e que opere em função do interesse público. A hipótese da 

ausência de Governo como corpo intermediário entre a administração do Estado e os 

cidadãos é recusada por Rousseau. Seu argumento considera o fato de já existir um Corpo 

político e o crescimento da densidade populacional ou fator numérico populacional818. 

Não se trata de população “esparsa”819 que nem sequer tem “corpo político” nem mesmo 

população que possa ser contada ou reduzida a olho nu. É necessário a existência do 

Governo como corpo intermediário por causa das necessidades e da quantidade de 

pessoas, que constitui o fator gerador da necessidade de distribuição daquilo que é 

produzido por elas; portanto, é essa situação que abre espaço ao campo de “uma justa e 

sábia economia”820. 

É inserindo a reflexão política no campo da economia política ou da administração 

pública, ou pelas próprias palavras de Rousseau, conforme Projeto de Constituição para 

a Córsega, “na economia bem entendida da potência civil que consiste a grande arte do 

Governo; não somente para se manter a si mesmo, mas para expandir em todo o Estado a 

atividade, a vida, para tornar o povo ativo e laborioso”821. Esse modo alargado de 

 
816 De olho no fragmento Sobre o luxo, o comércio e as artes” esse comportamento não resolveria muito, 

pois “o preço de todas as mercadorias aumentaria ou baixaria à proporção da alteração feita sobre as a 

moedas, a mesma relação permanece sempre no comércio entre o signo e a coisa representada” 

(ROUSSEAU, 1915a, p. 345-346). 

817 “Il est important de mettre entre le prix des choses et les droits dont on les charge une telle proportion, 

que l’avidité des particuliers ne soit point trop portée à la fraude par la grandeur des profits” (1915a, p. 

271). 

818 Uma das condições ou relações de forças produtivas que deve ser observada por todos os governos 

(Contrato social, 2012b, p. 84), aponta para o elemento quantitativo: “ao número do povo” ou “número 

das pessoas” (Idem, p. 95). 

819 Ou mais ainda, conforme as palavras que aparecem no Capítulo V, Livro I, do Contrato social: “Que 

des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu’ils puissent être, je ne 

vois là qu’un maître et des esclaves, je n’y vois point un peuple et son chef: c’est si l’on veut une agrégation, 

mais non pas une association; il n’y a là ni bien public ni corps politique. Cet homme, eût-il asservi la 

moitié du monde, n’est toujours qu’un particulier; son intérêt, séparé de celui des autres, n’est toujours 

qu’un intérêt privé” (ROUSSEAU, 2012b, p. 50). 

820 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 260; 2015, p. 127-128. 

821 Cf. ROUSSEAU, 1915b, p. 346. 
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prosperidade comum acaba constituindo uma espécie de mentalidade822 e reaparece com 

força no desenvolvimento do Projeto para submeter a uma marcha gradual todos os 

membros do Governo823. Rousseau confirma a existência de duas formas de exercício de 

governo, uma é legítima, exercida pela autoridade e outra é ilegítima, que se faz por meios 

de abusos; como se vê no Projeto de Constituição para a Córsega, em que diz: 

Em toda parte, em que as riquezas dominam, a potência e a autoridade 

estão ordinariamente separadas; porque os meios de adquirir a riqueza e 

os meios de prevenir a autoridade, não sendo os mesmos, são raramente 

empregados pelas mesmas pessoas. Então a potência aparente está nas 

mãos dos magistrados, e a potência real entre as mãos dos ricos. Em um 

tal Governo tudo marcha ao grau das paixões dos homens; nada tende ao 

fim da instituição824. 

Realmente não pode ser legítimo o governo que tem dificuldade para o 

 
822 Refere-se à marcha progressiva. A crítica do progresso desenvolvida tanto no Primeiro discurso quanto 

no Segundo discurso visualiza a distinção de ritmos entre duas marchas: a da natureza e a da sociedade. 

Enquanto no Primeiro discurso o progresso das ciências e das artes é correlacionado à corrupção dos 

costumes: “a depravação é real, e nossas almas se corromperam a medida que nossas ciências e nossas artes 

avançaram à perfeição” (ROUSSEAU, 1954, p. 6), e mostra que combate não o progresso em si, mas o 

mal-uso da ciência, na Carta ao Sr. Gautier, proferindo o seguinte: “Eu disse que a natureza quis nos 

preservar da ciência como uma mãe arranca uma arma perigosa das mãos de seu filho (son enfant), e que a 

dificuldade (la peine) que encontramos para nos instruirmos não é o menor de seus benefícios (ses 

bienfaits)” (ROUSSEAU, 2002a, p. 26; 1999b, p. 235). Em que pese “as circunstâncias raras no estado de 

natureza”, conforme o Segundo discurso, nele “todas as coisas marcham de maneira uniforme” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 43); em que pese as finalidades previstas nas instituições da sociedade é o modo de 

fazer que determina seu progresso, de tal modo que não havendo corrupção na execução dos fins previstos 

não há inconvenientes. Portanto, a verificação de progresso na sociedade depende “menos dos motivos do 

estabelecimento do corpo político que da forma empregada em sua execução e inconvenientes que 

acarretam” (Ibid., 1954, p. 87). A conceituação de progresso como marcha gradual e lenta é observada no 

campo da sensibilidade humana, tal como é aplicada no Livro IV, do Emílio, cujo sentido é esse: “A 

verdadeira marcha da natureza é mais gradual e mais lenta. Pouco a pouco o sangue se inflama, os espíritos 

se elaboram, o temperamento se forma” (ROUSSEAU, 1966, p. 285). Faz reiteração quanto a isso no 

Prefácio, em que diz assim: “A respeito do que se chamará a parte sistemática, que não é outra coisa aqui 

senão a marcha da natureza” (Ibid., 1966, p. 32). Regularidade e progresso não são termos contrastantes, 

ainda que possa ocorrer retardamento do progresso da natureza em proveito da razão (Ibid., p. 414); todavia, 

enquanto na ordem política ilegítima ocorrem alterações constantes na marcha do governo em função do 

avanço das paixões, na política legítima encontramos “uma marcha regular e conforme a ordem” 

(ROUSSEAU, 1835, p. 84 [p.93]). Bastando observar a conexão entre essas duas perguntas básicas 

rousseaunianas: qual é a ordem que devo observar? Esse procedimento é regular? 

823 Esse “Projet pour assujettir à une marche graduelle tous les membres du Gouvernernent” é o título do 

Capítulo XIII, das Considerações sobre o Governo da Polônia (ROUSSEAU, 1915b, p. 492; 1982, p. 

98). Esse Projeto, tal como é caracterizado, se objetiva da seguinte forma: “Sur ce plan gradué dans son 

exécution par une marche successive, qu’on pourrait précipiter, ralentir, ou même arrêter, selon son bon ou 

mauvais succès, on n’avancerait qu’à volonté, guidé par l’expérience, on allumerait dans tous les états 

inférieurs un zèle ardent pour contribuer au bien public” (Ibid., p. 500 / p. 198). 

824 Cf. ROUSSEAU, 1915b, p. 346. 
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estabelecimento de práticas equitativas quanto a distribuição das honras e autoridade, e 

quanto aos meios de se adquirir as riquezas, o que propicia relações de dependência e 

favoritismo na sociedade cristalizando a mobilidade social. Governo desse tipo é abusivo, 

pois leva a nação ao “desencanto universal” e “a mergulha na apatia”. É um tanto 

paradoxal, mas bem plausível, considerar que em toda nação rica o Governo é fraco, em 

conformidade com o Projeto de Constituição para a Córsega, porque “só age com 

fraqueza” e “tem necessidade de meios violentos para se manter”825. Ou seja, governo 

fraco é mais aberto para insurreição, constantemente. 

Se percebe que a noção de justiça em relação ao trabalho está associada a graus 

de potência na capacidade de produção e aproveitamento do excedente. O trabalho se 

constitui em fator determinante de justiça sociopolítica e ocorre distintamente em cada 

sociedade. Essa modalidade de justiça considera além “do tipo e natureza da produção, 

força dos habitantes, maior ou menor grau de consumo”, também considera as influências 

das determinações climáticas e naturais826. As discordâncias que aparecem nessa 

modalidade de justiça não são sobre os princípios, mas sim com relação à “aplicação”827 

deles. Rousseau constata que em toda parte do mundo “a pessoa pública consome e não 

produz nada” e o que ela consome é a substância produzida pelo trabalho além das 

necessidades. Isso fica evidente no Capítulo VIII, Livro III, do Contrato social, em que 

se diz: 

Em todos os Governos do mundo a pessoa pública consome e não produz 

nada. De onde vem, pois, a substância consumida? Do trabalho de seus 

membros. É o supérfluo dos particulares que produz o necessário do 

 
825 “Ainsi généralement, chez toute nation riche, le Gouvernement est faible, et j’appelle également de ce 

nom celui qui n’agit qu’avec faiblesse, et, ce qui revient au même, celui qui a besoin de moyens violents 

pour se maintenir” (ROUSSEAU, 1915b, p. 346). 

826 Na tarefa de Legislador essas forças produtivas devem ser consideradas: “On ne peut donner en calcul 

un rapport fixe entre l’étendue de terre et le nombre d’hommes qui se suffisent l’un à l’autre; tant à cause 

des différences qui se trouvent dans les qualités du terrain, dans ses degrés de fertilité, dans la nature de ses 

productions, dans l’influence des climats, que de celles qu’on remarque dans les tempéraments des hommes 

qui les habitent, dont les uns consomment peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur un sol ingrat. Il 

faut encore avoir égard à la plus grande ou moindre fécondité des femmes, à ce que le pays peut avoir de 

plus ou moins favorable à la population, à la quantité dont le législateur peut espérer d’y concourir par ses 

établissements, de sorte qu’il ne doit pas fonder son jugement sur ce qu’il voit mais sur ce qu’il prévoit, ni 

s’arrêter autant à l’état actuel de la population qu’à celui où elle doit naturellement parvenir” (CS, II, X, 

2012b, p. 84). 

827 Cf. ROUSSEAU, CS, III, VIII, 2012b, p. 115. 
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público. Daí se segue que o estado civil só pode subsistir na medida em 

que o trabalho dos homens rende além de suas necessidades”828. 

Se observa que é no quadro das necessidades que se localizam as contradições 

mais constantes e mais severas de qualquer ordenamento jurídico. Essas contradições só 

aparecem em ambiente propício para invenções de necessidades, como é o caso do 

ambiente da sociedade. Rousseau analisa a relação de dependência que os homens criam 

entre si e as coisas, percebe que a relação de dependência entre eles é típica da sociedade, 

e, essas contradições se localizam em qualquer “sistema social”; como se observa no 

Livro II do Emílio, em que diz: 

Há duas espécies de dependência: a das coisas, que é da natureza; a dos 

homens, que é da sociedade. A dependência das coisas, não tendo 

nenhuma moralidade, não é nociva à liberdade, e não engendra vícios; a 

dependência dos homens sendo desordenada os engendra todos829 

A dificuldade da ideia de justiça de acordo com o trabalho está localizada na 

dependência do comportamento do Governo se rápido ou demorado para processar a 

resultante das contribuições públicas e dar o retorno, de um modo geral, para as mãos do 

trabalhador. Mesmo considerando que há Governos mais vorazes que outros, conforme 

Rousseau, “quando essa circulação é rápida e bem estabelecida, que se pague pouco ou 

muito, não importa; o povo é sempre rico e as finanças vão sempre bem”. Do que se 

conclui, a partir das entrelinhas, que a justiça de acordo com o trabalho começa a ser uma 

realidade quando inicia o processo de redução da “distância do povo ao Governo”. É o 

que indica a avaliação de Rousseau, essa distância é encurtada “na democracia, que o 

povo é menos carregado”830. Uma das maneiras de redução da distância pode ser 

operacionalizada com a aplicação de medida em base de justa proporção, porque ela é a 

garantia da razoabilidade e equidade nas relações sociais. 

A proporção enquanto medida de justiça pode ser explicada em Rousseau de duas 

maneiras, uma contínua e outra descontínua. Aquilo que opera com relação de igualdade, 

 
828 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 113. 

829 Rousseau acrescenta essa nota: “Dans mes Principes du Droit politique, il est démontré que nulle volonté 

particulière ne peut être ordonnée dans le système social” (1966, p. 100). Consultar tradução na edição 

brasileira: Emilio, 1992, p. 68. 

830 Cf. Contrato social, III, VIII, 2012b, p. 114. 
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como no caso da democracia, em que todos estando sob a mesma relação de igualdade831 

gozam dos mesmos direitos no âmbito formal, dizemos que a relação é contínua e a 

medida é denominada de proporção aritmética. O que, por um lado, se confirma de 

imediato com a síntese enunciada por Rousseau, em que diz: 

É no Governo que encontra as forças intermediárias, cujas relações 

compõem a do todo ao todo ou do Soberano com o Estado. Pode-se 

representar essa última relação por a dos extremos de uma proporção 

contínua cuja média proporcional é o Governo. O Governo recebe do 

Soberano as ordens que ele dá ao povo, e para que o Estado permaneça 

em um bom equilíbrio é preciso, tudo compensado, que exista igualdade 

entre o produto ou a potência do governo tomado em si mesmo, e o 

produto ou a potência dos cidadãos, que são soberanos de um lado e 

súditos de outro”832 

No primeiro momento, não há contraste no conjunto do povo que pudesse ser 

visível pelo conflito de interesses entre um homem e outro, pois parte-se do pressuposto 

que ambos valem o mesmo na instância formal do sistema político. Mas, é na instância 

do Governo que as forças político-jurídicas operam simultaneamente no plano da 

igualdade formal e desigualdade material. É nessa instância de poder que se evidencia a 

primeira relação “do todo para o todo” e que Rousseau faz questão de destacá-la e resolvê-

la por meio de proporção contínua833. 

 
831 “Par quelque côté qu’on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion: savoir, que le 

pacte social établit entre les citoyens une telle égalité de droit qu’ils s’engagent tous sous les mêmes 

conditions, et doivent joüir tous des mêmes avantages” (ROUSSEAU, 2012a, p. 72). 

832 Cf. Contrato social, III, I, 2012b, p. 93. 

833 Na República, Platão dá maior ênfase à proporção contínua ou aritmética (522c/526c), e, bem 

ligeiramente, aponta algo sobre o conceito de proporção descontínua ou geométrica (526c/527c); talvez 

mais em função dos problemas que somente a proporção geométrica poderia resolver considerando-se que 

são questões que se distanciam de quase todas as relações de composição resolvidas com a noção de 

“harmonia” (530e/531c). Mesmo ao tratar das Leis, Platão continua mantendo sua predileção pela 

proporção aritmética, quando conclama a atividade do Legislador a dar atenção especial à noção de 

“perfeita proporção e correspondência” de forma que nada possa ser desviado “da ordem numérica em que 

tudo se processa” (746e/747d). Porém, Platão ao enfrentar certas críticas adventícias quanto à correção de 

desigualdades factuais, se vê obrigado a aceitar como inevitável que esse quadro de desigualdades suscita 

o estabelecimento de uma repartição desigual que pode gerar novamente o sentimento de igualdade entre 

cidadãos, de maneira que “sendo proporcional a cada um, não haverá descontentamento” (744b-c). Nesse 

sentido ele propõe que se inclusa dispositivo na Legislação que instigue na formação da juventude o 

aprendizado tanto da aritmética como da geometria. Assim, da aritmética: “o estudo dos números em si, 

desprovidos de corpos, toda a teoria do par e do ímpar, da sua gênese e do seu poder e de quanto eles se 

comunicam de si próprios aos seres naturais” (990c). Depois, ainda carregado de preconceito, ele formula 
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No entanto, logo em seguida, ressurge a inquietação referente à capacidade das 

autoridades de usurpação de poder. Fazendo com que Rousseau opere por antecipação no 

sentido de botar equilíbrio no jogo político jurídico, a partir do momento em que seja 

possível a visualização nessa relação do ponto de intersecção e de possível choque de 

interesses834. De tal modo, que é possível acompanhar no Contrato social, o movimento 

de aplicação do procedimento sob medida de proporcionalidade avançando o argumento 

para além da proporção aritmética835. 

Ademais, não se poderia alterar nenhum dos três termos sem romper no 

instante a proporção. Se o Soberano quiser governar, ou se o magistrado 

quiser dar as leis, ou se os súditos recusarem a obedecer, a desordem 

sucederá à regra, a força e a vontade não agirão mais em compasso, e o 

Estado dissolvido cairá assim no despotismo ou na anarquia. Enfim como 

não há senão uma média proporcional entre cada relação, não há não mais 

que um bom governo possível em um Estado. Mas, como mil eventos 

podem mudar as relações de um povo, não somente diferentes Governos 

podem ser bons a diversos povos, mas ao mesmo povo em diferentes 

tempos836. 

Rousseau recepciona837 a noção de proporção contínua como a que possui três 

 

a necessidade da proporção geométrica da seguinte forma: “vem imediatamente a que recebeu um nome 

bem irrisório: a geometria. Realmente, nem todos os nomes são por natureza comparáveis entre si; mas a 

possibilidade de comparação se torna manifesta quando os reduzimos a superfícies: maravilha que não é 

humana, mas que, ao realizar-se, é divina, tal como se revela a quem for capaz de compreendê-la” (990d). 

834 Em democracia verdadeira o povo é quem ganha, em outras formas menos democráticas quem ganha é 

o governo e quem perde é o povo. Em nota crítica Rousseau se manifesta não só contra os maus governos 

como também contra o extremado egoísmo dos ricos usurpadores: “Sob os maus governos essa igualdade 

não é senão aparente e ilusória; ela não serve senão para manter o pobre em sua miséria e o rico em sua 

usurpação. Com efeito as leis são sempre úteis aos que possuem e nocivas aos que não tem nada: daí segue 

que o estado social só é vantajoso aos homens conquanto tenham todos alguma coisa e que nenhum deles 

não tenha nada à mais” (ROUSSEAU, 2012b, p. 60). 

835 “Le Gouvernement est en petit ce que le corps politique qui le renferme est en grand. C’est une personne 

morale douée de certaines facultés, active comme le Souverain, passive comme l’État, et qu’on peut 

décomposer en d’autres rapports semblables, d’où naît par conséquent une nouvelle proportion, une autre 

encore dans celle-ci, selon l’ordre des tribunaux, jusqu’à ce qu’on arrive à un moyen terme indivisible, 

c’est-à-dire à un seul chef ou magistrat suprême, qu’on peut se représenter, au milieu de cette progression, 

comme l’unité entre la série des fractions et celles des nombres” (CS, III, I, 2012b, p. 95). 

836 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 93. 

837 Aristóteles é quem reconheceu que a “proporção contínua” tinha apenas três termos, sendo que um deles 

se repetindo e contado uma vez a mais dava então a impressão de que essa “proporção aritmética” possuía 

quatro termos. A proporção em modo aritmético é contínua, ela não se constitui como justa proporção 
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termos, isso sugere que Rousseau está atento possivelmente aqui aos efeitos do processo 

negativo de separação da força e da vontade, processo que subtrai a força povo para 

acrescentar ao governo no momento da distinção das potências legislativa e executiva838. 

Por sua vez, Rousseau discerne bem as instâncias entre as autoridades constitutiva e a 

derivada, sendo a primeira autoridade a do Soberano que é a legislativa; e a segunda 

autoridade a do Governo, sendo apenas executiva porque no Estado é quem está 

“encarregado da administração pública, da execução das leis e da preservação da 

liberdade civil e política”839. O uso da “proporção contínua” no tratamento de relações 

que se constituem distintamente, empurra Rousseau ao campo da “proporção 

descontínua”. Podendo observar ainda no Contrato social, em que se diz: 

Segue-se dessa dupla relação que a proporção contínua entre o Soberano, 

o Príncipe e o povo não é uma ideia arbitrária, mas uma consequência 

necessária da natureza do corpo político. Segue ainda que um dos 

extremos, a saber o povo como súdito, sendo fixo e representado pela 

unidade, todas as vezes que a razão dupla aumentar ou diminuir, a razão 

simples aumenta ou diminui semelhantemente, e que por consequência o 

meio termo é mudado840. 

Aplicando o dispositivo aritmético de proporção contínua, Rousseau constata uma 

 

quando trata de distribuição em base de relações que são diferentes concretamente. Conforme Aristóteles, 

“nessa proporção aparecem quatro termos também, mas porque se utiliza de um desses termos duas vezes, 

tal como o do A para o do B, como o B para o do C. Com efeito se menciona duas vezes o do B, de modo 

que se o do B se conta duas vezes, são quatro termos proporcionais” (Ética a Nicômaco, V, 1131b 1-3). 

Penso que, no mundo das relações entre os homens e as coisas, uma divisão seguindo essa proporção seria 

sempre a prejuízo de um lado e a favorecimento de outro. Assim como “o Aparício tem relação com o 

Bandido, o Bandido com a Comida”; ou do mesmo modo na contagem e distribuição de dinheiro em que o 

“termo B” sendo substituído pelo Eu, logo por causa do fato de o termo Eu ter aparecido duas vezes, isso 

nos leva a acreditar que alguma injustiça tenha sido praticada no caminho. Na verdade, a proporção diz 

quem ganha mais dinheiro/moeda quando aponta o lado do Eu. Fica mais bem ilustrado, como na ‘cantiga 

Carolina’ de Luiz Gonzaga: “um pra Eu, um pra Tu, um pra Eu...”, a contagem não acaba aí o moço 

trapaceiro segue contando, enganando o outro “que fica de mutuca na moça sem prestar atenção na conta”. 

Verdadeiro trouxa! 

838 “Mais nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet: ils 

la divisent en force et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive, en droits d'impôts, de 

justice, et de guerre, en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l’étranger: tantôt ils 

confondent toutes ces parties et tantôt ils les séparent; ils font du Souverain un être fantastique et formé de 

pièces rapportées; c’est comme s’ils composaient l’homme de plusieurs corps dont l’un aurait des yeux, 

l’autre des bras, l’autre des pieds, et rien de plus” (CS, II, II, 2012b, p. 62-63). 

839 Cf. Emílio, 1992, p. 559. 

840 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 94. 
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dupla relação, sendo a primeira a que se forma pela autoridade do Soberano sobre o corpo 

do Príncipe, e a segunda relação a que se forma pela autoridade do Príncipe sobre o povo, 

tomado como súdito da lei841. Se observa que o corpo do príncipe aparece duas vezes na 

proporção, por isso esse tipo de razão842 sugere existir quatro termos na proporção 

contínua; mas na verdade são apenas três termos. Rousseau enfrenta essa dificuldade 

buscando estabelecer correlação com o fator numérico, mas de forma a enxergar a 

alteração do termo médio pela variação de aumento ou diminuição entre “a razão dupla” 

e “a razão simples”. A proporção contínua é mais aconselhável para situações que se 

colocam em pé de igualdade generalíssima, podendo ser aplicada até para equalização de 

recursos que podem ser comensuráveis e divididos entre as partes de maneira aritmética; 

ou seja, com igualdade; o que parece não ser o caso ainda desse argumento. Rousseau 

recusa pensar que a posição ocupada por esse corpo intermediário843 entre o Soberano e 

o povo seja arbitrária, posto que esse corpo intermediário deriva necessariamente do 

corpo político. Ainda neste sentido, Rousseau lembra que são muitos os fatores que 

podem contribuir para se explicar essa correlação de forças844 entre homens, atividades e 

coisas que interagem na dupla relação. Adiantando-se ao leitor que o fato de ele recorrer 

ao empréstimo “dos termos da geometria” isso não prova que ignore “que a precisão 

geométrica não tem lugar nas quantidades morais”845. 

O Povo reunido em Assembleia846 tem a Força constituinte legisladora, sua 

 
841 Esta dupla relação pode ser melhor visualizada assim: 

𝑆𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜

𝑷𝑟í𝑛𝑐𝑖𝑝𝑒
=

𝑷𝑟í𝑛𝑐𝑖𝑝𝑒

𝑝𝑜𝑣𝑜
. 

842 Sobre isso, consultar anotação de Bruno Bernardi (ROUSSEAU, 2012b, p. 218). 

843 No Emílio, a relação se explica “entre o soberano, o príncipe e o povo” (1992, p. 560). Aqui as figuras 

do “corpo intermediário” comparadas como aparecem no Contato social (2012b, p. 92), se definem mais 

claramente. “Os membros desse corpo chamam-se magistrados ou reis, isto é, governantes. O corpo inteiro, 

considerado pelos homens que o compõem chama-se príncipe, e, considerado por sua ação, chama-se 

governo” (Idem, p. 559). 

844 Por meio de avaliação do liberalismo igualitário se observa que o poder compensatório liberal mesmo 

operando com a presença da dispersão democrática do poder entre homens e mulheres individualmente 

tenta corresponder à fração, que, segundo Michael Walzer, “Rousseau propõe um compartilhamento 

universal do poder político, o que é um ideal regulador que provavelmente não se concretizará tão cedo. 

Mas todo movimento rumo à liberdade tem o efeito imediato de impor limites sobre o que pode ser feito 

por aqueles que detém mais do que 1/n. O poder compensatório é uma ideia geral que cobre um leque de 

atividades democráticas necessárias: oposição, resistência, protesto e negociação coletiva” (WALZER, 

2008, p. 42). Esta proporção foi tratada no Argumento político (tópico 5.4 Democraca como horizonte da 

constituição republicana). 

845 Cf. ROUSSEAU, CS, III, I, 2012b, p. 95). 

846 É Rousseau quem ressalta, que: “ces assemblées du peuple, qui sont l’égide du corps politique et le frein 

du Gouvernement, ont été de tout temps l’horreur des chefs: aussi n’épargnent-ils jamais ni soins, ni 
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especificidade é ser a autoridade de maior centralidade no Corpo político. 

Necessariamente, essa força legislativa está fora de domínio do poder de qualquer 

magistrado, de membros de qualquer conselho, de qualquer deputado e de qualquer 

senador, por razão muito simples, qual seja, para evitar que ocorra a usurpação da 

autoridade soberana. A centralidade da autoridade no povo opõe-se à centralização desse 

corpo em alguma instituição e à sua localização em alguma cidade. Rousseau sugere que 

o poder do povo se movimente em toda parte, ou seja, esse poder ganha vida alargando-

se para todas as latitudes e longitudes, integrantes do país. Assim, o melhor dele é não 

concentrar sua vitalidade nas capitais847 e cidades populosas. 

O que há de mais funesto no sistema político de um Estado livre e democrático é 

a possibilidade de exercício arbitrário de poder, que usurpa a autoridade e inibe a 

capacidade germinal e produtora da função legislativa pertencente ao poder soberano. 

 

objections, ni difficultés, ni promesses, pour en rebuter les Citoyens” (CS, III, XIV, 2012b, p. 128). 

847 “Todavia, se não for possível reduzir o Estado a justos limites, resta ainda um recurso; é de não haver 

de sofrer em capital, de fazer sediar o Governo alternadamente em cada cidade, e aí reunir também 

sucessivamente os Estados do país” (CS, III, XIII, 2012b, p. 127). Rousseau enxerga a complexidade da 

totalidade dos problemas a enfrentar pelo Corpo político, a partir do momento em que detecta o movimento 

das coisas, do ponto de vista socioeconômico, por meio da centralização da vitalidade do Povo nas Capitais: 

“C’est toujours dans les capitales que le sang humain se vend à meilleur marché. Ainsi l’on ne connaît que 

les grands peuples, et les grands peuples se ressemblent tous” (Emílio, V, 1966, p. 595; 1992, p. 547-548). 

Do ponto de vista cultural, é exatamente nas capitais onde ocorre a diluição dos modos que são 

característicos de cada povo, nelas os indivíduos ficam mais vulneráveis. “Toutes les capitales se 

ressemblent, tous les peuples s’y mêlent, toutes les moeurs s’y confondent; ce n’est pas là qu’il faut aller 

étudier les nations” (idem, p. 612; p. 565). Possivelmente, um dos maiores inconvenientes para a 

continuidade do Estado, relacionado com a circulação de dinheiro, seja exatamente a acumulação e 

centralização dos investimentos nas capitais e cidades populosas, seus efeitos são o despovoamento e o 

arruinamento da vida no campo. Como consequência do que se observa na Economia política, em que “le 

commerce et l’industrie attirent dans les capitales tout l’argent de la campagne: et l’impôt détruisant la 

proportion qui pouvait se trouver encore entre les besoins du laboureur et le prix de son blé, l’argent vient 

sans cesse et ne retourne jamais; plus la ville est riche, plus le pays est misérable” (ROUSSEAU, 1915a, p. 

269). A preocupação de Rousseau com o fator negativo relativo à centralização de toda vida na capital é 

mantida: “Une capitale est un gouffre où la nation presque entière va perdre ses moeurs, ses lois, son 

courage et sa liberté”. No entanto, quando se tratar de um pequeno território ele concorda que a vida da 

capital não deve ir além da necessidade administrativa, precisa estar conectada em todos os sentidos com 

as outras partes e populações; como fica evidente em seu Projeto de constituição para a Córsega: “Mais 

il faut que cette capitale forme la correspondance de toutes les juridictions, sans en attirer les peuples; que 

tout y comunique; et que chaque chose reste à sa place” (ROUSSEAU, 1915b, p. 317-318). 
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Fazendo isso por meio de instituição contínua848 de regras disseminadas em disfarce849 

constante de atmosfera de normalidade, legalidade e legitimidade. 

6.6 Princípios de justiça 

Retomando a questão inicialmente levantada sobre o argumento jurídico, tenta-se 

a partir desse momento enunciar as ideias ou princípios de justiça que aparecem em Ro-

usseau, enumerando-as partindo da que é mais universal à mais específica possível. Ou 

seja, parte-se da ideia do igual para cada um, do respeito ao mérito de cada um, do traba-

lho que cada realiza, da posição que cada um pode exercer, da equalização de necessida-

des que alguns podem ser acometidos e legalmente devido a cada um. Evita-se dar prio-

ridade, como geralmente fazem alguns sistemas jurídicos específicos, descartando algu-

mas dessas ideias consideradas de pouco grau de relevância, e assim, alterando a ordem 

exposta. 

Primeira ideia ou princípio de justiça é a que sai da noção de pacto social e se 

localiza, efetivamente, em ambiente de verdadeira democracia. As formas republicano-

democráticas tentam-se ajustar e materializar a universalidade do princípio da igualdade 

de direitos, de tal modo que se a lei é igual para todos, todos devem se submeter à mesma 

lei e todos se sentem iguais perante a lei. Isto impõe necessidade de esclarecimento da 

opinião pública, tal como, a exemplo do que faziam os povos gregos antigos, em que os 

encarregados das leis se sentiam obrigados em dar publicidade às leis proclamando-as 

para toda a comunidade, convidando a integralidade de seus membros para o esclareci-

mento público. Podendo se ver pela Carta a D’Alembert: 

“A primeira função dos éforos de Esparta, assumindo seu encargo, era 

uma proclamação pública, pela qual ordenavam aos cidadãos, não que 

observassem as leis, mas que as amassem, a fim de que a observação não 

lhe fosse tão dura. Essa proclamação, que não era um vão formulário, 

mostra perfeitamente o espírito da instituição de Esparta, pela qual as leis 

 
848 “A force de tout soumettre à la règle, on détruit la première des règles, qui est la justice et le bien public. 

Quand les hommes sentiront-ils qu’il n’y a point de désordre aussi funeste que le pouvoir arbitraire, avec 

lequel ils pensent y remédier? Ce pouvoir est lui-même le pire de tous les désordres: employer un tel moyen 

pour les prévenir, c’est tuer les gens afin qu’ils n’aient pas la fièvre” (ROUSSEAU, 1835, p. 74). 

849 Dificulta resistência, de outra ordem e popular, em função da posição de indiferença e pelo fato “de que 

um simulacro de liberdade faz suportar mais pacientemente a servidão” (1835, p. 75; 2006a, p. 354). 
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e os costumes, intimamente unidos nos corações dos cidadãos, constitu-

íam, por assim dizer, um mesmo corpo. Mas não imaginemos ver Esparta 

renascer no seio do comércio e do amor ao ganho”850. 

Reitera-se que as ideias universais de justiça se comunicam mais diretamente com 

os costumes da sociedade e se sustentam no povo. Uma boa prova disso é a ideia de 

atribuição desse critério universal de justiça para apreciar, aplicar e honrar o mérito de 

cada um, mesmo após a morte do próprio indivíduo em questão. Trata-se da aplicação da 

segunda ideia ou princípio de justiça. Rousseau reitera, que, para avaliação e aplicação 

de dignidades por mérito, deve-se constatar uniformidade no campo das virtudes e se 

desviar dos “golpes de teatro”851. 

Rousseau acredita no dispositivo de controle sobre os “meios de avançar além da 

rota do dever” e que conte com “a aprovação pública”, quando se trata até mesmo de 

pretensões de reis, não se trata de eleger os reis, mas de avaliá-los publicamente no post-

mortem. Rousseau oferece como exemplo um caso egípcio. “Falo do julgamento dos reis 

do Egito após a morte, e da apreciação pela qual a sepultura e as honras reais lhes eram 

concedidas ou recusadas, conforme tivessem bem ou malgovernado o Estado durante sua 

 
850 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 176; 1993, p. 81. 

851 Tito, conforme descreve Plutarco, “tinha um irmão, Lúcio Flaminino, que em nada se parecia com ele 

no caráter e, sem respeito às conveniências, entregava-se desbragadamente aos prazeres mais grosseiros. 

Esse Lúcio vivia com um rapaz que amava, levava consigo nas expedições e conservava junto de si quando 

administrava províncias. Certa feita, num banquete, o rapaz, para lisonjear Lúcio, disse-lhe que o amava a 

ponto de ter perdido um combate de gladiadores só para vir a seu encontro – se bem que nunca houvesse 

visto degolar um homem, preferindo antes dar prazer a Lúcio que a si mesmo! Lúcio, encantado, respondeu-

lhe: “a coisa não é das mais difíceis, encarrego-me de satisfazer teu desejo”. Mandou trazer um condenado 

da prisão e convocou o lictor, a quem ordenou cortar o pescoço ao outro na própria sala de banquete. Valério 

de Âncio sustenta que teve semelhante complacência não para com um pederasta, mas para com uma 

cortesã. Tito Lívio afirma ter lido num discurso de Catão que um trânsfuga gaulês se apresentou com a 

mulher e os filhos à porta da sala de banquete, que Lúcio o fez entrar e matou-o com as próprias mãos para 

contentar o amante. Catão bem pode ter dito isso para agravar a acusação. A vítima não era um trânsfuga e 

sim um prisioneiro condenado à morte”. Mas Catão, não somente expulsa como também se aproveita da 

ocasião de forma teatral para expor a Lúcio diante da assembleia do povo: “apareceu perante a assembleia 

e, tomando assento ao lado do colega, perguntou a Tito se conhecia o episódio do banquete. Ante a resposta 

negativa, pormenorizou o fato e propôs a Lúcio um compromisso pecuniário caso achasse alguma falsidade 

em seu relato. Como Lúcio guardasse silêncio, o povo reconheceu que a degradação fora justa e, quando 

Catão desceu da tribuna, fez-lhe um brilhante acompanhamento” (Vida de Tito Flaminino, 18-19, 

PLUTARCO, 1991, p. 343). Esse episódio do banquete aparece antes em relato na Vida de Marco Catão, 

17, idem, p. 284-285. Não importa se o homem é condenado a morte ou não, o espetáculo é desumano na 

forma; mas nos leva a comparar esse mancebo à figura de Salomé (filha de Herodíades, a mulher de Felipe, 

irmão de Herodes), mimada, manipuladora cruel, digna na arte de seduzir, com uma dança capaz de 

movimentar as paixões do corpo em seu favor ela conseguiu o que sugeriu sua mãe, a cabeça de João Batista 

como presente em uma bandeja (Bíblia de Jerusalém, Mt 14, 3-12; Mc 6, 17-28). 
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vida”. Mesmo considerando a indiferença dos modernos referente a proposituras que 

tratam de “objetos morais e sobre o que pode dar vigor as almas”, Rousseau acredita que, 

excetuando-se “a alma vil e insensível”, o “freio” seria “capaz de contê-los até certo 

ponto; sobretudo quando se juntar o interesse de seus filhos, cuja sorte será decidida pela 

sentença dada sobre a memória do pai”852. O que importa pela atribuição de honra ao 

mérito é o que espera o corpo da cidadania. A sua demanda deve se tornar uma ordem 

universalizada em toda a sociedade, de maneira que aqueles que possam vir a exercer 

função pública, até mesmos os trabalhos desenvolvidos pelos cargos mais altos da 

sociedade assimilem e vivifiquem a experiência dessa estima pública: “As ordens dos 

cidadãos devem, pois, ser regras, não sobre o seu mérito pessoal, o que deixaria aberto 

aos magistrados o meio de fazer uma aplicação até arbitrária da Lei, mas sobre os serviços 

reais que renderiam ao Estado, e que são susceptíveis de uma estimação mais exata”853. 

A terceira ideia ou princípio universal de justiça é extraída do trabalho de cada 

um, bom reforçar nesse sentido que a ideia do trabalho serve de base comensurável para 

todas as outras. Se percebe, conforme Carta a D’Alembert, no elogio de Rousseau aos 

genebrinos o reconhecimento de que a dedicação deles ao trabalho e a indústria deriva do 

fato de que o trabalho é a condição de existência de cada um. 

Genebra é rica, é verdade; mas, embora não se possa ver essas enormes 

desproporções de fortuna que empobrecem todo um país para enriquecer 

alguns habitantes e semeiam a miséria cercada da opulência, é certo que, 

se alguns genebrinos possuem muito mais bens, vários vivem numa es-

cassez muito dura, e que a abundância da grande maioria vem de um tra-

balho assíduo, da economia e da moderação, antes que de uma riqueza 

positiva. Há muitas cidades mais pobres que a nossa onde o burguês pode 

doar-se muito mais a seus prazeres, porque o território que o nutre não se 

esgota, e que seu tempo não tendo algum preço, pode o perder sem pre-

juízo. Não ocorre assim entre nós, que, sem terras para subsistir, não te-

mos tudo senão nossa indústria. O povo genebrino não se sustenta senão 

pela força de trabalho, e só tem o necessário na medida em que recusa 

todo supérfluo: é uma das razões de nossas leis suntuárias854. 

 
852 Cf. Considerações sobre o Governo da Polônia, 1915a, p. 507; 1982, p. 103-104. 

853 Rousseau em nota ao Segundo discurso sobre a “justiça distributiva”, reconhece que ela avalia na 

proporção dos serviços prestados para apreciação do mérito (1915a, p. 220; 1989, p. 157-168). 

854 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 197-198. 
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No entanto, também se percebe no elogio uma crítica velada que aponta para exis-

tência de bolsões de pobreza, e, que, geralmente, são cercados pela opulência. 

A quarta ideia ou princípio de justiça remete à posição, podendo ser compreendida 

nas capacidades de obstaculizar a cristalização da ascensão e de garantir a mobilidade no 

sistema político democrático. O tratamento dessa justiça se dá no ambiente geral por meio 

de uso de procedimentos eficazes, transparentes e acessíveis para cada um da sociedade. 

De forma que, ao empoderamento, à promoção e outras atribuições de controle, necessá-

rias ao bom exercício das funções públicas855, hierárquicas e de sustentabilidade, se im-

põem determinadas garantias. Sugere-se como um bom caso que dimensiona completa-

mente o alcance dessa ideia de justiça o que se encontra nas Considerações sobre o Go-

verno da Polônia, em que diz: 

Deixei outrora indicado alguns dos meios próprios a esse efeito. Resta-

me desenvolver aqui o que creio ser o mais forte, o mais poderoso, e 

mesmo infalível no seu sucesso, desde que seja bem executado: é de fazer 

de sorte que todos os cidadãos se sentem incessantemente sob os olhos 

do público; que ninguém avance e não triunfe senão pelo favor público; 

que nenhum posto, nenhum emprego não seja preenchido senão pelo voto 

da nação; e que enfim, desde o último nobre, desde mesmo o último cam-

ponês, até o rei, se possível, todos dependendo tal da estima pública que 

não possam nada fazer, nada adquirir, triunfar sobre nada, sem ela. Da 

efervescência excitada por esta comum emulação nascerá esta embria-

guez patriótica que sozinha elevará os homens além deles mesmos, e sem 

a qual a liberdade não é senão um vão nome e a legislação apenas uma 

quimera856. 

Claro, que não aparece em momento algum a defesa, por parte de Rousseau, da 

ideia de uma sociedade ou sistema perfeitos857. Isso faz com que os olhos da cidadania 

 
855 Atenta-se para o princípio de que a função pública “não é vantagem, mas um encargo oneroso, que não 

se pode justamente impor a um particular antes que a um outrem” (ROUSSEAU, CS, IV, III, 2012b, p. 

145). 

856 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 491-492; 1982, p. 89. 

857 Contra o imaginário de sistema perfeito, segue uma crítica de Rousseau ao modo de ver de alguns 

cristãos. Além da consideração de o “Cristianismo ser uma religião toda espiritual ocupada unicamente com 

coisas do Céu: a pátria não é desse mundo”, bastaria essa outra consideração para que a sociedade perfeita 

fosse questionada: “se os homens fossem iguais em tudo e não houvesse um só ambicioso, um hipócrita”, 

pois se houvesse apenas uma exceção essa única pessoa “teria boa vantagem sobre seus piedosos 
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fiquem atentos e queiram sempre o melhor para a comunidade. Podemos observar nessa 

ideia de justiça a noção de sociedade aberta e garantida pelo viés da participação, estima 

pública, transparência, valorização e dignidade da coisa pública. Pode-se acrescentar a 

essa situação, a exigência de rigor face às magistraturas, de que em um estado bem cons-

tituído “o bom senso, a justiça, a integridade, tais como os encargos de judicatura” são 

“qualidades comuns a todos os cidadãos”858. 

A penúltima ideia ou princípio de justiça se ordena no rol da justiça particular; 

segue-se também a enumeração indicada, antecipadamente sobre a aplicação das ideias 

de justiça em Rousseau. Essa ideia ou princípio de justiça serve para resolver os quadros 

sociais que contém necessidades extremadas; podendo incidir com pautas e reformas que 

convirjam e contrastam com o direito de propriedade. Adianta-se que em face da defesa 

de um sistema proporcional de justiça e razoavelmente regular em Rousseau, essa ideia é 

excepcional. Portanto, vencido o quadro de escassez social, sua força, a bem do interesse 

público, restaria inativa. Trata-se, portanto, da única ideia de justiça que administra qua-

dros sociais de intensa desigualdade e garante a acessibilidade na sociedade, se expressa 

também pelo critério da proporcionalidade geométrica, a cada um de acordo com suas 

necessidades. 

Examinar-se-ia em detalhe as necessidades das famílias sobrecarregadas, 

dos enfermos, das viúvas, dos órfãos, e a eles prover-se-iam proporcio-

nalmente, sobre um fundo formado para as contribuições gratuitas dos 

abastados da província. Essas contribuições seriam tanto menos onerosas 

que tornariam o único tributo da caridade859. 

A dignidade humana deve se elevar a um determinado patamar que o homem não 

venha nunca precisar mendigar por pão, abrigo e assistência social, de modo a viver de 

caridade e filantropia. Não há justiça em quadros que o homem ainda se encontra abaixo 

da condição de emancipação sociocultural desejada. A sexta e última ideia ou princípio 

de justiça, que perpassa gerações, aparece com bastante força e bem distinta em Rousseau. 

Trata-se de uma ideia particular de justiça; é a ideia de justiça a cada um conforme o que 

 

compatriotas” (Contrato social, IV, VIII, 2012b, p. 171). 

858 Cf. Contrato social, IV, III, 2012b, p. p. 146. 

859 Cf. Considerações sobre o Governo da Polônia, 1915a, p. 498; 1982, p. 95. 
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lhe é devido ou conforme seu direito legal. A ênfase sobre essa noção de “justiça particu-

lar” é bem nítida no contraste entre inteligência de Deus e inteligência do homem, que 

aparece na Carta a Christophe de Beaumont, em que diz: “Mas a justiça do homem é 

de restituir a cada um o lhe pertence; e a justiça de Deus, de pedir contas daquilo que lhe 

é dado”860. 

Com Rousseau essa noção de justiça mantém seu vínculo fecundo com a terceira 

ideia de justiça “a cada um conforme o seu trabalho”, associando-se à noção de trabalho 

como “esforço contínuo”, e com a quinta ideia ou princípio de justiça, na medida em que 

se propõe a intervir quando o trabalho não é possível para determinada parcela da socie-

dade civil. Também dialoga contrastando-se diretamente com a primeira noção de justiça, 

como “o igual para cada um” ou “para cada um o mesmo”, como aquilo que se pode 

extrair do substrato comum para todos. E, ainda, em virtude do fundamento da sociedade 

e em razão dos princípios de justiça, essa ideia de justiça arranca sua essência e existência 

da natureza do pacto social; o que aumenta o seu grau de complexidade. Percebemos que 

o caminho da defesa da propriedade em Rousseau segue a lógica do “contrato social”861; 

este é um ato positivo que estabelece os direitos políticos e civis, do qual deriva o direito 

legal sobre a propriedade. Sob esse viés analisa o direito de primeiro ocupante, no Capí-

tulo IX, Livro I, do Contrato social, e diz que esse direito “só se torna um verdadeiro 

direito após o estabelecimento da propriedade. Todo homem tem naturalmente direito a 

tudo o que lhe é necessário; mas o ato positivo que o torna proprietário de qualquer bem 

o exclui de todo o resto”. Não basta ser natural é preciso que seja recepcionado pela mol-

dura instituída pós-contrato. Assim, é a sua aplicação para qualquer direito alegado como 

anterior ao ato fundamental, é preciso que os direitos sejam autorizados por ato positivo. 

Porém, percebemos o esforço de Rousseau para disciplinar essa matéria que é específica 

a ambientes de ocupações. A autorização deve atentar-se para três critérios racionais ou 

“condições”: “que o terreno não seja ainda habitado por ninguém”; “que não se ocupe 

senão a quantidade que se tem necessidade para subsistir” e “que dele se tome posse” 

“pelo trabalho e cultura, únicos sinais de propriedade que na falta de títulos jurídicos, 

 
860 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 464; p. 2005b, 70-71. 

861 “O que o homem perde pelo contrato social, é sua liberdade natural e um direito ilimitado a tudo o que 

o tenta e que ele pode atingir; o que ele ganha, é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui” 

(ROUSSEAU, CS, I, VIII, 2012b, p. 57). 
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deve ser respeitado de outrem”862. 

Se a noção de “direito devido a cada um” ficasse fora do jogo político, ou seja, 

gozasse de exclusividade face ao sistema político-jurídico, então restaria eclipsada a dig-

nidade do Soberano na comunidade; também restaria inviabilizada qualquer possibilidade 

de patrocinar reformas com vistas a garantia de desenvolvimento da própria sociedade; e 

ainda, não teria sentido algum falar em respeito aos “limites da utilidade pública”. Mas 

esta via não é a do Contrato social, que aponta a configuração do poder Soberano como 

aquele que goza de anterioridade em relação aos indivíduos e ao corpo intermediário. 

Agregando-se à noção de justiça “a cada um conforme o seu direito devido” o respeito ao 

preceito racional de que tudo deve conspirar para “o benefício público”, então, a própria 

ideia de propriedade passa a ser mais bem avaliada porque dialoga diretamente com o 

conjunto da comunidade. Isso justifica e, de certo modo, potencializa a defesa do direito 

de cada um poder gozar o que lhe pertence é um direito assegurado, não é uma usurpação. 

Podendo acompanhar no final desse capítulo e livro, em que diz: “O que há de singular 

nessa alienação, é que, aceitando os bens dos particulares a comunidade longe de despojá-

los, ela não faz senão lhes assegurar a legítima posse, mudando a usurpação para um 

verdadeiro direito, e o usufruto em propriedade”. De forma que se cada um se garante 

como indivíduo pelo advento da comunidade, é exatamente também pela comunidade que 

o direito de cada particular se garante. Não importa muito neste caso como a terra foi 

adquirida863, “o direito que cada particular tem sobre sua própria terra é sempre subordi-

nado ao direito que a comunidade tem sobre todos, sem o qual não teria nem solidez no 

liame social, nem força real no exercício da Soberania”864. Até este ponto do argumento 

tentamos entender o fundamento jurídico da obrigação de obedecer ao Soberano, de ma-

neira a perceber a extensão desse sentido que se projeta por meio dessa obrigação e vai 

 
862 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IX, §3, 2012b, p. 58. Launay reitera sobre essa passagem do Contrato que 

“Rousseau esboça ele próprio a crítica da impostura desta legalidade burguesa” (LAUNAY, Michel. 

“Grandeza e miséria do Contrato social”, In: Discurso, v.5, n.6, 1975, p. 99). 

863 A propriedade, de acordo com análise feita por Xifaras, é pois não somente sagrada e inviolável porque 

é legal, mas ela é ainda politicamente legítima, além de ter sido adquirida pelo trabalho próprio, e não pelo 

trabalho de outrem. Inversamente, o único trabalho forma bem uma posse legítima, mas isso não é um 

direito antes do reconhecimento da lei”. E quanto às propriedades adquiridas antes, ele completa, “são assim 

tão invioláveis e sagradas quanto as leis que as protegem, mas elas só seriam consideradas pela única 

legitimidade que lhes confere sua legalidade na sociedade bem ordenada” (XIFARAS, 2003, p. 364). A 

temática da legalidade será tratada no capítulo Distinção entre Natural e Legal. 

864 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IX, §6-7, 2012b, p. 59-60. 
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além da busca de garantia da propriedade865.  

 
865 A noção de propriedade que aparece no verbete de Economia política e depois no Contrato social vai 

além do individualismo burguês, porque o contrato não é um reflexo da prática comercial factual. Sobre 

essa tensão, a interpretação feita por Launay, entende que o “Contrato social não é somente o livro dos 

burgueses, ele era, na intenção mesma de seu criador, o livro dos cidadãos, proprietários e proletários” 

(LAUNAY, 1975, p. 98). 
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PARTE II – A FORMULAÇÃO DA TEORIA DA CONVENÇÃO 

Trata-se de uma introdução da segunda parte da tese ora apresentada cujo objeto 

é a formulação da teoria da convenção a partir dos fundamentos arrolados pela outra 

parte; de maneira que esta parte estrutura-se em cinco capítulos, dando sequência à orde-

nação anterior: o sétimo capítulo é o que versa sobre a palavra convenção, pois supomos 

que a compreensão dos sentidos da palavra convenção ajuda a interpretar porque a pri-

meira língua do homem (o grito da natureza) é substituída pela língua de sociabilidade (a 

comunicação de pensamentos e o comércio entre os espíritos). Oitavo capítulo é a con-

venção como problema, pela qual ousamos enxergar as condições que ensejam o engaja-

mento de cada membro da sociedade, os agregadores que contribuem para a fundação do 

corpo político e a garantia de continuidade dessa instituição social. Nono capítulo é a 

distinção entre natural e legal, que, por sua vez, serve para mostrar que determinados 

elementos da ordem natural podem ser assimilados e vivificados no campo do direito 

positivo por meio de convenções tácitas. Décimo capítulo é a questão da legitimidade a 

qual possibilita a compreensão de que as convenções legítimas são limites racionais ao 

modo de agir tanto do soberano na comunidade quanto dos indivíduos entre si. E, por 

último, a obrigação perpétua, uma questão que indica tão somente o nosso esforço para 

compreensão e superação da tensão entre a continuidade e o perecimento das instituições 

políticas no campo das obrigações, levando em conta a capacidade humana para a produ-

ção de convenção, a continuidade da própria espécie e a necessidade da noção de corpo 

político. Assim, buscou-se mostrar que é possível a convergência de interesses para a 

consecução da vontade geral sem a necessidade de supressão do conflito de interesses do 

seio da sociedade civil e do concurso deles entre os indivíduos e as partes. A convenção 

como espírito da ordem social indica que a continuidade da base possível de unidade 

convencional depende do cultivo e ressignificação substancial da dignidade de seus com-

ponentes. De maneira que a possibilidade de perpetuidade das obrigações está condicio-

nada à real efetividade de proteção dos próprios indivíduos integrantes do conjunto da 

sociedade. Isto leva-nos a inferir que a duração do corpo político poderá ser medida pela 

dimensão e profundidade do cuidado dedicado a cada uma de suas partes. 
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CAPÍTULO 7 – SIGNIFICADOS DE CONVENÇÃO 

Este capítulo denominado significados de convenção é a primeira meta da Parte 

II, portanto, a sétima desta tese; cujo objeto de análise compreende a palavra convenção, 

com o desvelamento de seus sentidos escondidos sem cair em trivialidades. De maneira 

que o termo convenção possui uma riqueza de significados que lhe torna ambíguo, conota 

e denota vários sentidos, muitas vezes contrastantes, esvaziados ou afastados da relação 

de poder e obrigação. Objetivou-se compor os sentidos de convenção. Observa-se que a 

palavra convenção vai além do termo artificial para se constituir numa rede complexa de 

sentidos. Trabalhou-se com a hipótese de que a palavra convenção não é tão trivial como 

parece. Para efeito dessa análise, indica-se dois caminhos que nos levam ao conceito de 

convenção em Rousseau: primeiro, o caminho da superação lenta da língua universal da 

natureza nas próprias espécies, e, segundo, como consequência do primeiro, o caminho 

que é o da reinvenção das línguas particulares nas relações de sociabilidade. Pela primeira 

via temos a dimensão física ou natural da língua universal, que é obra da natureza, sendo 

substituída progressiva e lentamente por modos convencionais mais ou menos artificio-

sos; na segunda via temos a dimensão cultural das línguas particulares, como produtos de 

arte humana e bem artificiais. Assim, a noção de convenção que aparece no Segundo 

discurso, por meio das induções históricas, no processo de substituição da primeira língua 

do homem que “é o grito da natureza”866 pela língua da sociabilidade que é arte de comu-

nicar seus pensamentos e estabelecer comércio entre os espíritos, já é bem distante do 

simples gesto e voz, pois requer o “comum consentimento” que é feito pelo “uso da pa-

lavra”867. Nosso problema é o seguinte: que proveito se obtém da palavra convenção? 

Nesta perspectiva dos Significados de convenção concorda-se com o que é apontado por 

Prado Jr868, “a força dos signos é medida pelo trabalho de que é capaz, pela mudança que 

 

866 É bem evidente esse processo de substituição da língua universal que é natural e pertencente às espécies 

pelas línguas particulares que são artificiais e dependem de convenções, na Segunda parte do Segundo 

discurso: “É fácil compreender que um tal comércio não exigia uma linguagem muito mais refinada que a 

das gralhas ou dos macacos, que se agrupam quase do mesmo modo. Gritos inarticulados, muitos gestos e 

alguns ruídos imitativos compuseram durante muito tempo a língua universal; à qual acrescentando-se em 

cada região alguns sons articulados e convencionais, que, como já disse, não é muito fácil de explicar a 

instituição, se obtém as línguas particulares, mas grosseiras, imperfeitas, e mais ou menos como as que 

existem ainda hoje em diversas nações selvagens” (ROUSSEAU, 1954, p. 69; 1989, p. 87). 

867 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 53; 1999b, p. 71. 

868 Cf. PRADO Jr., Bento. A força da voz e a violência das coisas (Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. [2015a] 

Ensaio sobre a origem das línguas. Tradução Fulvia M. L. Moretto. Apresentação Bento Prado Jr. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2015. p. 37). 
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é capaz de produzir. Significados de convenção se conecta à coerência sugerida por Sta-

robinski, porquanto “O homem do sinal deve inventar a palavra. O homem da palavra 

deve lembrar-se do poder dos sinais”869. 

7.1 Dois caminhos da noção de convenção em Rousseau 

Há, aqui, dois caminhos que nos levam ao conceito de convenção em Rousseau: 

primeiro, o caminho da superação lenta da língua universal da natureza nas próprias es-

pécies, e, deste, consequentemente, temos o segundo, o caminho da reinvenção das lín-

guas particulares nas relações de sociabilidade. Pela primeira via temos a dimensão física 

ou natural da língua universal, que é obra da natureza, sendo substituída progressiva e 

lentamente por modos convencionais mais ou menos artificiosos. Já na segunda via temos 

a dimensão cultural das línguas particulares, como produtos de arte humana e bem artifi-

ciais. Assim, a noção de convenção que aparece no Segundo discurso, por meio das in-

duções históricas, no processo de substituição da primeira língua do homem que “é o grito 

da natureza”870 pela língua da sociabilidade que é arte de comunicar seus pensamentos e 

estabelecer comércio entre os espíritos, já é bem distante do simples gesto e voz, pois 

requer o “comum consentimento” que é feito pelo “uso da palavra”871. Provavelmente, as 

primeiras convenções eram circunscritas nas dimensões dos próprios sentidos do ser hu-

mano, porque é por meio dos sentidos que ocorrem as primeiras interações entre os ho-

mens. 

Em seu Ensaio sobre a origem das línguas, Rousseau mostra que a ação do ho-

mem sobre os sentidos de outrem se faz pelo movimento e pela voz. E que esse movi-

mento ocorre de duas maneiras, imediato e mediato: o imediato acontece com o contato 

e o mediato por meio do gesto. Enquanto a ação imediata se encontra limitada pela ex-

tensão do braço e não pode ser transmitida à distância, por sua vez a ação mediata tem 

tanto alcance quanto o raio visual. Rousseau reitera que a vista e ouvido funcionam “como 

órgãos passivos da linguagem entre homens dispersos” e sobre a ação do homem por meio 

da voz, ele diz que: “Embora a língua do gesto e a da voz sejam igualmente naturais, as 

 
869 Cf. STAROBINSKI, Jean. [2011]. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo (seguido de 

Sete ensaios sobre Rousseau). Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 

432. 

870 ROUSSEAU, 1954, p. 69; 1989, p. 87. 

871 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 53; 1999b, p. 71. 
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vezes a primeira é mais fácil e depende menos das convenções”872. O inarticulado integra 

o que é natural no homem e o articulado o artificial, fator determinante da condição hu-

mana; de maneira que “as vozes, os sons, o acento, o número, são da natureza” e “as 

articulações” “são convenções”873. Temos aqui o primeiro conceito de convenção, as ar-

ticulações são convenções. Portanto, as convenções são produções absolutamente huma-

nas. Por isso, diz Rousseau: “A língua de convenção só pertence ao homem. Eis porque 

o homem faz progressos seja para o bem ou para o mal”874; o que revela, por sua vez, que 

a língua de convenção tem um conteúdo de natureza moral. 

Noutras palavras, por assim dizer, a ideia de progresso só tem sentido para o ser 

humano, porque está associada à noção de convenção e implica em moralidade. Assim, 

enquanto a língua natural875 fala ao coração, a língua convencional ou artificial fala à 

razão. 

7.1.1 Três modos da língua testemunham estágios do gênero humano 

Neste sentido, seguindo o viés histórico do progresso das línguas876 vemos Rous-

seau sintetizar os três modos que, respectivamente, correspondem aos três estágios de 

formação das nações ou de reunião dos homens em nações: primeiro, a pintura dos pró-

 
872 Cf. ROUSSEAU, 1990, p. 60; 1999b, p. 260. 

873 Cf. ROUSSEAU, 1990, p. 71; 1999b, p. 270. 

874 Cf. ROUSSEAU, 1990, p. 65; 1999b, p. 264. 

875 Rousseau também observa que a língua do gesto e dos sinais integra a condição dos primeiros tempos 

da humanidade e de vida esparsa. “Dans les premiers temps, les hommes épars sur la face de la terre 

n’avaient de société que celle de la famille, de lois que celles de la nature, de langue que le geste et quelques 

sons inarticulés” (1990, p. 91; 1999b, p. 287). Em nota: “Les véritables langues n’ont point une origine 

domestique, il n’y a qu’une convention plus générale et plus durable qui les puisse établir. Les Sauvages de 

l’Amérique ne parlent presque jamais que hors de chez eux; chacun garde le silence dans sa cabane, il parle 

par signes à sa famille; et ces signes sont peu fréquens, parce qu’un Sauvage est moins inquiet, moins 

impatient qu’un Européen, qu’il n’a pas tant de besoins et qu’il prend soin d’y pourvoir lui-même” 

(ROUSSEAU, 1990, p. 91; 1999b, p. 287). 

876 Em função da carência de plausibilidade e consistência de dados não se pode dizer que Rousseau 

apresente, conforme Marcelo Dascal, “uma teoria diacrônica da origem da linguagem, mas sim uma teoria 

sincrônica da natureza e função da linguagem” (DASCAL, 1990, p. 66). 
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prios objetos nos leva à noção de “povos selvagens”; segundo, a representação das pala-

vras faladas877 e proposições por caracteres convencionais, como se fosse uma dupla con-

venção878, a de que as palavras são símbolos que utilizamos para expressar nossos pensa-

mentos e a de que as proposições são caracteres convencionais da escrita, nos conduz à 

noção de “povos bárbaros”; e, último, o modo de análise que ocorre pela decomposição 

da voz para a formação de todas as palavras e sílabas imagináveis e que culmina no alfa-

beto, é o estágio que é conveniente aos “povos policiados”879. 

7.1.2 Duas dificuldades quanto uso de sinais com fins político 

Conquanto a síntese anterior possa explicar os estágios das sociedades distin-

guindo os povos selvagens, bárbaros e policiados com a noção de convenção que aparece 

como fator determinante para a localização do homem em seu próprio tempo, não obs-

tante, antecipamos aqui duas dificuldades que dialogam com as relações de adequação e 

uso político, e ambas remetem à utilização de sinais: primeira, nem sempre os sinais são 

lidos tal como aparecem na escrita; por exemplo, como é o caso da língua inglesa que 

nem sempre as palavras escritas e a maneira de pronunciá-las coincidem, em se tratando 

de alguém alfabetizado em português. “Há muita diferença entre os sinais que determi-

nam o sentido da escrita e os que regulam a pronúncia”880. Outra, é a de que mesmo os 

sinais sendo convidativos nem sempre são tão receptivos e amistosos para o gênero hu-

mano; como é o caso retratado em espetáculo grego por Plutarco, que aparece na Carta a 

D’Alembert, em que diz: 

Os antigos falavam da humanidade em frases menos afetadas, mas sa-

biam melhor exercitá-la. Podemos aplicar a eles e a nós um fato narrado 

por Plutarco e que não posso deixar de transcrever. Um idoso de Atenas 

procurava lugar no espetáculo e não o encontrava; alguns jovens, 

 
877 Na apresentação do Ensaio feita por Bento Prado Jr., o uso da palavra pesa emblematicamente: “No 

coração de uma Natureza inocente, a Palavra define o local do homem e a possibilidade da violência” 

(ROUSSEAU, 2015a, p. 16). 

878 Em nota, Jean Starobinski diz que essa dupla convenção é formulada por Diderot no artigo 

ENCYCLOPÉDIE de l’Encyclopédie; mais precisamente no fragmento “Prononciation” de Rousseau: “A 

palavra representa o pensamento pelos signos convencionais, e a escrita representa por sua vez a palavra; 

assim a arte de escrever não é senão uma representação mediata do pensamento” (ROUSSEAU, 1990, p. 

229). Completa o que disse Diderot: “Sem a dupla convenção que associou as ideias à voz e a voz aos 

caracteres, tudo permaneceria no interior do homem e ali se extinguiria” (DIDEROT, v. 2, 2015, p. 172). 

879 Cf. ROUSSEAU, 1990, p. 73-74; 1999b, p. 273-274. 

880 Cf. ROUSSEAU, 1990, p. 87; 1999b, p. 284. 
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vendo-o em dificuldades, lhes fizeram sinal de longe: ele veio, mas eles 

se juntaram e zombaram dele. O bom-homem deu assim a volta no tea-

tro, muito constrangido de sua pessoa e sempre vaiado pela bela juven-

tude. Os embaixadores de Esparta ao perceberem, levantaram-se ime-

diatamente, colocando honrosamente o idoso ao meio deles. Essa ação 

foi notada por todo o espetáculo, e aplaudida com salva de palmas geral. 

Ah, que miséria! Exclamou o bom velhinho, com tom doloroso, os ate-

nienses sabem o que é honesto, mas os lacedemónios o praticam. Eis a 

filosofia moderna e os costumes antigos881. 

De fato, esse caso resulta em final feliz, mas o uso dos sinais também nos leva 

para outros caminhos. Em síntese, podemos dizer que a questão do uso de sinais além de 

levantar a dificuldade referente à necessidade da interpretação adequada, também sugere 

que o uso dos sinais pode nos conduzir por caminhos que nem sempre resultam em final 

feliz. 

7.2 Níveis de assimilação do significado de convenção à luz do interesse 

O significado de convenção tem conexão com o nível de amadurecimento para a 

generalização e abstração das realidades materiais e formais, ou seja, se estende para além 

dos próprios sinais e da língua do corpo em sociabilidades. 

Ora, se, por um lado, os sinais são as convenções mais usadas pelos adultos nos 

quadros de guerra, combates e em muitas outras situações menos infelizes; por outro, as 

crianças usam os sinais para se comunicarem, geralmente, quando testam os limites dos 

seus próprios sentidos. Lendo o livro II, do Emílio, em que diz: “É pelo efeito sensível 

dos sinais que as crianças testam seus sentidos, não existe outra convenção para elas”882, 

se observa que Rousseau mostra que no mundo infantil existe carência do sentido de con-

venção; também mostra que o processo de assimilação das coisas e das noções sobre as 

 
881 “Les anciens parlaient de l’humanité en phrases moins apprêtées; mais ils savaient mieux l’exercer. On 

pourrait appliquer à eux et à nous un trait rapporte par Plutarque, et que je ne puis m'empêcher de transcrire. 

Un vieillard d’Athènes cherchait place au spectacle et n’en trouvait point; de jeunes gens, le voyant en 

peine, lui firent signe de loin: il vint, mais ils se serrèrent et se moquèrent de lui. Le bonhomme fit ainsi le 

tour du théâtre, fort embarrassé de sa personne et toujours hué de la belle jeunesse. Les ambassadeurs de 

Sparte s’en aperçurent, et, se levant à l’instant, placèrent honorablement le vieillard au milieu d’eux. Cette 

action fut remarquée de tout le spectacle, et applaudie d’un battement de mains universel. Eh, que de maux! 

S’écria le bon vieillard, d’un ton de douleur, les Athéniens savent ce qui est honnête, mais les 

Lacédémoniens le pratiquent. Voilà la philosophie moderne et les moeurs anciennes” (ROUSSEAU, 1954, 

p. 147). 

882 “C’est par l’effet sensible des signes que les enfants jugent de leur sens, il n’y a point d’autre convention 

pour eux” (ROUSSEAU, 2002, p. 43). 
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próprias coisas é gradual e lento nas crianças. De maneira que, pretender que uma criança 

assimile a noção de propriedade e doação, assimilando alguma “propriedade anterior à 

dela”, na avaliação de Rousseau, seria o mesmo que lhe incutir o princípio de propriedade. 

Ou explicar “o princípio da propriedade” “sem contar que o dom é uma convenção, e que 

a criança não pode saber ainda o que é que seja convenção”883. Desenvolvem-se aos pou-

cos algumas noções no Emílio, que tocam no plano dos objetos e da necessidade. Como 

se lê: 

Vós encontrareis um pequeno número de noções morais que se relacio-

nam ao seu estado atual, nenhuma sobre o estado relativo dos homens: 

e de que lhe serviriam, visto que uma criança não é ainda um membro 

ativo da sociedade? Falai-lhe da liberdade, da propriedade, mesmo de 

convenção; pode saber disso até aí, sabe por que o que é seu é seu, e 

porque o que não é seu não é seu: além disso, não sabe mais nada. Falai-

lhe de dever, de obediência, ele não sabe o que quereis dizer; comandai-

o alguma coisa, ele não vos entenderá; mas dizei-lhe: Se me concedei 

tal prazer, eu vos retribuirei noutra ocasião; de imediato ele se apressará 

de vos agradar, pois não procura mais do que estender seu domínio, e 

de adquirir sobre vós direitos que sabe ser invioláveis. Talvez mesmo 

não se irrite de ter um lugar, de fazer número, de ser contado para al-

guma coisa; mas se tiver esse último motivo, ei-lo já saído da natureza, 

e vós não havia bem fechado antes todas as portas da vaidade884. 

Aqui, a palavra convenção está associada à promessa ou compromisso, exige cor-

respondência e capacidade de materialização de interesses. Temos a sugestão de que a 

relação conceder/retribuir sentimento é fator que congrega e gera acordo. Mesmo acei-

tando a tese de que a humanidade conduz para o acordo, Rousseau considera que a ideia 

de convenção é bem limitada na infância e está ligada ao plano dos objetos físicos, da 

 
883 Cf. ROUSSEAU, 2002, p. 63. 

884 “Vous lui trouvez un petit nombre de notions morales qui se rapportent à son état actuel, aucune sur 

l’état relatif des hommes: et de quoi lui serviraient-elles, puisqu’un enfant n’est pas encore un membre actif 

de la société? Parlez-lui de liberté, de propriété, de convention même; il peut en savoir jusque-là, il sait 

pourquoi ce qui est à lui est à lui, et pourquoi ce qui n’est pas à lui n’est pas à lui: passé cela, il ne sait plus 

rien. Parlez-lui de devoir, d’obéissance, il ne sait ce que vous voulez dire; commandez-lui quelque chose, 

il ne vous entendra pas; mais dites-lui: Si vous me faisiez tel plaisir, je vous le rendrais dans l’occasion; à 

l’instant il s’empressera de vous complaire, car il ne demande pas mieux que d’étendre son domaine, et 

d’acquérir sur vous des droits qu’il sait être inviolables. Peut-être même n’est-il pas fâché de tenir une 

place, de faire nombre, d’être compté pour quelque chose; mais s’il a ce dernier motif, le voilà déjà sorti de 

la nature, et vous n’avez pas bien bouché d’avance toutes les portes de la vanité” (ROUSSEAU, 2002, p. 

119). 
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necessidade e ao imediato. E tão logo a criança se interesse pelos sinais convencionais885 

podemos dizer, efetivamente, ela já está fora da natureza. Lembramos que é propriamente 

Rousseau quem chama à atenção no Emílio para o valor e utilidade dos engajamentos ou 

compromissos. Como fica evidente em nota, que diz: 

De resto, embora esse dever de cumprir seus compromissos não hou-

vesse afirmado no espírito da criança pelo peso de sua utilidade, logo o 

sentimento interior, começando a brotar, lhe imporia como uma lei da 

consciência, como um princípio inato que não espera para se desenvol-

ver senão os conhecimentos aos quais se aplica. Esse primeiro traço não 

é marcado pela mão dos homens, mas gravado nos corações pelo autor 

de toda justiça. Tirai a lei primitiva das convenções e a obrigação que 

ela impõe, tudo será ilusório e vão na sociedade humana. Quem não 

visa senão por seu proveito em sua promessa não está muito mais ligado 

do que se não houvesse nada prometido; ou no máximo participará do 

poder de violá-la como da bisca dos jogadores, que só tardam a se valer 

dela para esperar o momento de se prevalecer com mais vantagem. Esse 

princípio é da maior importância, e merece ser aprofundado; pois é aqui 

que o homem começa a se colocar em contradição consigo mesmo886. 

A natureza da convenção se define em modo de ser em compartilhamento e cor-

respondência mútua. Temos em evidência o registro de que as promessas não devem ser 

feitas tendo em vista apenas os proveitos próprios, pois as convenções não passariam de 

ilusórias e vãs. Para Rousseau, as promessas que fazemos são atos convencionais, frutos 

de liberdade. E se referindo ao seu próprio Emílio, diz Rousseau: 

 
885 Em suma, a entrada na adolescência não supre a carência de convenção, como se observa no Livro III 

do Emílio, mesmo acontecendo uma maior ocupação com os sinais por meio das figuras geométricas o seu 

conhecimento não ultrapassa a extensão abstrata das coisas: “Il ne cherche point à connaître les choses par 

leur nature, mais seulement par les relations qui l’intéressent. Il n’estime ce qui lui est étranger que par 

rapport à lui; mais cette estimation est exacte et sure. La fantaisie, la convention, n’y entrent pour rien. Il 

fait plus de cas de ce qui lui est plus utile; et ne se départant jamais de cette manière d’apprécier, il ne donne 

rien à l’opinion” (ROUSSEAU, 2002, p. 162). 

886 “Au reste, quand ce devoir de tenir ses engagements ne serait pas affermi dans l’esprit de l’enfant par le 

poids de son utilité, bientôt le sentiment intérieur, commençant à poindre, le lui imposerait comme une loi 

de la conscience, comme un principe inné qui n’attend pour se développer que les connaissances auxquelles 

il s’applique. Ce premier trait n’est point marqué par la main des hommes, mais gravé dans nos coeurs par 

l’auteur de toute justice. Otez la loi primitive des conventions et l’obligation qu’elle impose, tout est 

illusoire et vain dans la société humaine. Qui ne tient que par son profit à sa promesse n’est guère plus lié 

que s’il n’eût rien promis; ou tout au plus il en sera du pouvoir de la violer comme de la bisque des joueurs, 

qui ne tardent à s’en prévaloir que pour attendre le moment de s’en prévaloir avec plus d’avantage. Ce 

principe est de la dernière importance, et mérite d’être approfondi; car c’est ici que l’homme commence à 

se mettre en contradiction avec lui-même” (Emílio, II, 2002, p. 65-66). 
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Se sua natureza difícil me força a fazer com ele alguma convenção, to-

marei muito mais cuidado para que a proposição venha sempre dele, 

jamais de mim; que, quando estiver engajado, tenha sempre um inte-

resse presente e sensível para cumprir seu compromisso; e que, se ja-

mais faltasse, a mentira lançasse sobre ele males que veja saírem da 

ordem mesma das coisas, e não da vingança de seu governante887. 

Podemos observar que o mundo propício à moralidade é também uma abertura 

para o vício888. Principalmente, quando se sabe que o engano e a mentira decorrem das 

convenções e dos deveres889, não são obras da natureza. É notável que, mesmo na infân-

cia, quando o ser humano se engaja em algo para além dele, a luz de seu interesse perma-

necerá acesa diante do que lhe é prometido. 

7.3 Eficiência do discurso por meio de sinais 

Rousseau aprecia o uso dos sinais em todas as idades do homem, embora mante-

nha preservado a sua resistência quanto a pressa em querer fixar o espírito infantil no uso 

dos sinais convencionais890. Para ele, quando chega a época de instrução na vida humana 

é necessário fazer com que a instrução fique gravada na memória da juventude de maneira 

que não seja esquecida. Em sua avaliação, é preciso evitar empregar a razão muito nua, 

como se os homens não fossem senão espírito. No entanto, como a língua dos sinais fala 

à imaginação também não se pode negligenciá-la, correria o risco de perder a mais enér-

gica das linguagens; pois, segundo Rousseau, considerando-se a fragilidade da impressão 

das palavras, “fala-se ao coração pelos olhos bem mais que pelos ouvidos”891. 

Podemos pensar que não há muita eficiência no uso de discursos na infância do 

homem, posto que, conforme Rousseau, a “razão sozinha não é ativa; ela retém por vezes, 

 
887 “Que si son naturel difficile me force à faire avec lui quelque convention, je prendrai si bien mes mesures 

que la proposition en vienne toujours de lui, jamais de moi; que, quand il s’est engagé, il ait toujours un 

intérêt présent et sensible à remplir son engagement; et que, si jamais il y manque, ce mensonge attire sur 

lui des maux qu’il voie sortir de l’ordre même des choses, et non pas de la vengeance de son gouverneur” 

(Emílio, II, 2002, p. 67). 

888 No Deuxième dialogue, Rousseau responde não à pergunta se poderia existir “um homem honesto que 

não tivesse nem vício e nem defeito” (In: Dialogues, 1999c, p. 223). Mais adiante ele diz: “Não procuro 

um homem perfeito, mas desprezo um homem abjeto” (Idem, p. 298). 

889 “Avec les conventions et les devoirs naissent la tromperie et le mensonge” (ROUSSEAU, 2002, p. 66). 

890 “Écartons de son cerveau toute attention trop pénible, et ne nous hâtons point de fixer son esprit sur des 

signes de convention” (Cf. Emílio, II, 2002, p. 109). 

891 Cf. Emilio, IV, 2002, p. 100-101. 
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raramente excita, e nunca fez nada de grande. Sempre argumentar é mania dos pequenos 

espíritos. Almas fortes usam bem outra linguagem; é por essa linguagem que persuadimos 

e fazemos agir”. Este é o sentido da comparação feita por Rousseau, ao dizer que: 

Nos séculos modernos, os homens não conseguem mais seduzir uns so-

bre os outros a não ser pela força e pelo interesse, ao passo que os anti-

gos agiam muito mais pela persuasão, pelas afecções da alma, porque 

não negligenciavam a língua dos sinais. Todas as convenções decorriam 

com solenidade para lhes tornar mais invioláveis: antes que a força 

fosse estabelecida, os deuses eram os magistrados do gênero humano; 

era diante deles que os particulares faziam seus tratados, suas alianças, 

pronunciavam suas promessas; a face da terra era o livro em que se 

conservavam os arquivos. Rochedos, arvores, montes de pedras consa-

gradas por esses atos, e tornados respeitáveis aos homens bárbaros eram 

as folhas desse livro, sempre aberto a todos os olhos. O poço do jura-

mento, o poço do vivente e do vidente, o velho carvalho de Mambré892, 

o monte da testemunha; eis quais eram os monumentos grosseiros, mas 

augustos, da santidade dos contratos; ninguém teria ousado com uma 

mão sacrílega atentar contra esses monumentos; e a fé [palavra] dos 

homens era mais assegurada pela garantia desses testemunhos mudos, 

do que é hoje por todo o vão rigor das leis893. 

Mas é bastante nítida a força dos sinais nas sociedades antigas. Os sinais traduzem 

o elemento simbólico que persiste entre povos por séculos. A sacralidade se fazia na po-

tência da autoridade que falava por meio de sinais e que portava sobre si mesma símbolos 

de dignidade, credibilidade e obediência. Isto justifica se dizer que o prodígio dos antigos 

povos decorria mais do bom manejo e uso dos sinais do que dos belos discursos. 

O recurso ao uso dos sinais parece mais vantajoso quando desperta a capacidade 

 
892 Rousseau mostra-se atento ao campo simbólico da aliança entre Deus e Abraão pela leitura de Gênesis, 

o Primeiro Livro do Pentateuco: “Com suas tendas, Abrão foi estabelecer-se no Carvalho de Mambré, que 

está perto de Hebron, e lá construiu um altar a Iahweh” (Gn 13,18), e, principalmente, quando Deus visita 

Abraão: “Iahweh lhe apareceu no Carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no 

maior calor do dia” (Gn 18,1). Mas, a submissão da multidão gera, no máximo, “uma agregação, mas não 

uma associação; nela não existe nem bem público nem corpo político. ... Se esse homem mesmo vier a 

perecer, seu império depois dele resta esparso e sem liame, como um carvalho se dissolve e tomba em um 

monte de cinzas, assim que o fogo o consumir” (Cf. ROUSSEAU, CS, I, V, §1, 2012b, p. 50-51). 

893 Cf. Emílio, IV, 2002, p. 101. 

 



273 

 

de representação894 das realidades e impressiona mais fortemente os sentidos dos cida-

dãos. Pois, o que os antigos diziam mais vivamente, conforme Rousseau, “não se expri-

mia por palavras, mas por sinais; não o diziam, mostravam-lhe. O objeto que se expõe 

aos olhos abala a imaginação, excita a curiosidade, deixa o espírito atento ao que vai ser 

dito; muitas vezes esse objeto sozinho diz tudo”895. É, portanto, por meio da leitura dos 

sinais, dos objetos que tocam a imaginação e excitam a curiosidade tanto para o bem 

quanto para o mal, que Rousseau explica a emergência das sociedades e mostra a proe-

minência de alguns povos. Elogia, principalmente, a maestria dos povos romanos896 no 

uso de sinais. 

7.4 As três ideias que desencadeiam três maneiras de dizer a sociedade 

É importante atentar-se para a classificação das três ideias que desencadeiam e 

constituem-se em três maneiras de dizer a sociedade, que, segundo Rousseau, se depre-

endem do campo de produção e de algum modo dependem de algum sistema de troca ou 

permuta: seja pela arte, seja pelo comércio, seja por meio de banco. 

De acordo com o Livro III, do Emílio, temos a seguinte síntese: “A sociedade das 

artes consiste em trocas da indústria, a do comércio em trocas de coisas, a dos bancos em 

troca de sinais e de dinheiro”. De maneira que “nenhuma sociedade pode existir sem 

troca, nenhuma troca sem medida comum, e nenhuma medida comum sem igualdade. 

 
894 “L’homme du monde est tout entier dans son masque. N’étant presque jamais em lui-même, il y est 

toujours étranger, et mal à son aise quand il est forcé d’y rentrer. Ce qu’il est n’est rien, ce qu’il paraît est 

tout pour lui” (Emílio, IV, 2002, p. 22). Mas a possibilidade que contrasta a esse comportamento é presente 

em juventude, se conduzida como Emílio: “Je ne sais si, pour n’avoir pas appris à imiter des manières de 

convention et à feindre des sentiments qu’il n’a pas, mon jeune homme sera moins aimable, ce n’est pas de 

cela qu’il s’agit ici: je sais seulement qu’il sera plus aimant, et j’ai bien de la peine à croire que celui qui 

n’aime que lui puisse assez bien se déguiser pour plaire autant que celui qui tire de son attachement pour 

les autres un nouveau sentiment de bonheur. Mais, quant à ce sentiment même, je crois en avoir assez dit 

pour guider sur ce point un lecteur raisonnable, et montrer que je ne me suis pas contredit” (Idem, p. 23). 

895 Cf. ROUSSEAU, Emílio, IV, 2002, p. 101. 

896 Rousseau faz uma espécie de apologia aos Romanos devido à atenção deles para a língua de sinais, em 

a imagem do corpo de César impressiona mais que qualquer discurso. “Des vêtements divers selon les âges, 

selon les conditions; des toges, des saies, des prétextes, des bulles, des laticlaves, des chaires, des licteurs, 

des faisceaux, des haches, des couronnes d’or, d’herbes, de feuilles, des ovations, des triomphes: tout chez 

eux était appareil, représentation, cérémonie, et tout faisait impression sur les coeurs des citoyens. Il 

importait à l’État que le peuple s’assemblât en tel lieu plutôt qu’en tel autre; qu’il vît ou ne vît pas le 

Capitole; qu’il fût ou ne fût pas tourné du côté du sénat; qu’il délibérât tel ou tel jour par préférence. Les 

accusés changeaient d’habit, les candidats en changeaient; les guerriers ne vantaient pas leurs exploits, ils 

montraient leurs blessures. A la mort de César, j’imagine un de nos orateurs, voulant émouvoir le peuple, 

épuiser tous les lieux communs de l’art pour faire une pathétique description de ses plaies, de son sang, de 

son cadavre: Antoine, quoique éloquent, ne dit point tout cela; il fait apporter le corps. Quelle rhétorique!” 

(IV, 2002, p. 102). 
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Assim, toda sociedade tem como primeira lei alguma igualdade convencional, seja dos 

homens, seja das coisas”. E enquanto “a igualdade convencional entre os homens, bem 

diferente da igualdade natural, torna necessário o direito positivo, quer dizer, o governo 

e as leis”, por sua vez, “a igualdade convencional entre as coisas possibilita inventar a 

moeda” que é vista também por Rousseau como “um termo de comparação para o valor 

das coisas de diferentes espécies; e nesse sentido a moeda é o verdadeiro liame da socie-

dade; mas tudo pode ser moeda; outrora o gado o era, as conchas o são ainda em vários 

povos; o ferro foi moeda em Esparta, o couro foi na Suécia, o ouro e a prata o são entre 

nós”897. 

Podemos notar que Rousseau se serve, portanto, de legado simbólico para pensar 

o sistema de permuta condicionado à invenção de medida comum, subtraída da localiza-

ção e instituição de igualdade entre os homens e entre as coisas que podem ser permutá-

veis. Há também uma forte tendência de uso político dos sinais em sociedade. Em nossa 

busca, até aqui, tentamos captar alguns elementos portadores de sentidos que ajudam a 

esclarecer a nossa abordagem sobre a palavra convenção. 

Contudo, é no Preâmbulo do Segundo discurso que está localizado o sentido da 

palavra convenção pela relação de oposição entre natureza e sociedade e que pesa mais 

negativamente898, já que é um modo com requinte de artificialidade que tende a acentuar 

as iniquidades sociais. Tal como assevera neste Discurso, em que se lê: 

Concebo na espécie humana duas formas de desigualdade: uma que 

chamo natural ou física, porque ela é estabelecida pela natureza, e que 

consiste na diferença das idades, de saúde, das forças dos corpos, e das 

qualidades do espírito, ou da alma; a outra que podemos chamar desi-

gualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de conven-

ção, e que é estabelecida, ou ao menos autorizada pelo consentimento 

dos homens. Esta consiste nos diferentes privilégios que alguns gozam 

em prejuízo dos outros, como de serem mais ricos, mais homenageados, 

 
897 Cf. ROUSSEAU, 2002, p. 145-146. A teoria da sociedade em Rousseau dialoga neste ponto com a teoria 

da sociedade que se encontra na Política de Aristóteles (Livro I, Cap. 8-11), em que a economia tem por 

base duas artes: a arte de aquisição, buscada de maneira comum e por todos, e a de acumulação, um desvio 

da primeira, que deve ser evitado pela própria natureza dessa arte e em função do sentimento de desmedida 

desencadeado por ela nas relações sociais. Aristóteles enxergando o sistema comercial costurado na relação 

de troca e venda, geradora da relação perda e ganho, subtrai sua teoria da moeda como a medida propícia 

para reparações e compensações, principalmente as de natureza econômica. 

898 Já o sentido de convenção que aparece no Contrato social, pesa positivamente. 
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mais poderosos que estes, ou mesmo de se fazerem-lhes obedecer899. 

Este modo de convenção que estabelece ou ao menos autoriza pelo consentimento 

dos homens a desigualdade moral ou política, é, portanto, o modo de operar fazendo so-

breposição das diferenças que saem das mãos da natureza por outras diferenças introdu-

zidas pelos próprios homens. 

  

 
899 “Je conçois dans l’espèce humaine deux sortes d’inégalité: l’une que j’appelle naturelle ou physique, 

parce qu’elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du 

corps, et des qualités de l’esprit, ou de l’âme; l’autre qu’on peut appeler inégalité morale ou politique, parce 

qu’elle dépend d’une sorte de convention, et qu’elle est établie, ou du moins autorisée par le consentement 

des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des 

autres, comme d’être plus riches, plus honorés, plus puissants qu’eux, ou même de s’en faire obéir” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 39). 
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CAPÍTULO 8 – A CONVENÇÃO COMO PROBLEMA 

Este capítulo denominado a convenção como problema é a segunda meta da Parte 

II, portanto, a oitava desta tese; cujo objeto compreende as condições que indicam o nível 

de engajamento de cada membro da sociedade civil, os elementos agregadores que con-

tribuem para a fundação do corpo político e a garantia de continuidade dessa instituição 

social. O capítulo capta as condições de unidade sob a forma da convenção pela noção de 

composição racional, cuja unidade convencional é preservada pelo cultivo, ressignifica-

ção e garantia substantivo-concretamente de suas partes constituintes. Objetivou-se ana-

lisar as condições que indicam o nível de engajamento de cada membro da sociedade 

civil, quais os elementos agregadores que contribuem para a fundação do corpo político 

e a garantia de continuidade dessa instituição social. Toma-se como pressuposto que a 

convenção é a base de justificação racional de todo o sistema, a condição fundamental da 

estrutura lógico-formal com efeitos que incidem sociocultural, político-ética e juridica-

mente (em diálogo com o Argumento jurídico). Epistemologicamente, afastamo-nos des-

sas quatro posições: primeira, que as paixões, os sentimentos (fatores internos), as varia-

ções climáticas, as precipitações naturais (fatores externos) constituem a causa da con-

venção; segunda, que a constância entre quantidade e qualidade por si só engendra o liame 

social entre homens; terceira, que é possível a condição de unidade sob a forma da con-

venção sem a noção de composição racional; quarta, enfim, que a unidade convencional 

pode ser preservada sem cultivo, ressignificação e garantia substantivo-concretamente de 

suas partes constituintes. A convenção como problema coloca-se como principal compo-

nente do quadro hipotético, nos termos seguintes: a convenção serve como fonte interna 

de justificação racional da autoridade entre homens? A convenção é condição de explica-

ção da primazia da vontade geral como fundamento de legitimidade política – necessária 

ao advento da sociedade justa, viável e estável? A convenção preserva a pluralidade de-

finida enquanto unidade e capacidade de relação com as partes? A convenção considera 

o conflito de interesses como inerente à condição humana? Assim, a convenção como 

problema conforma-se ao quadro hipotético de nossa tese, pelo qual a convenção é mais 

que um construto (entidade confirmada por hipóteses ou por sistema linguístico, ou que 

serve como ancoradouro para observações), porque a convenção é a unidade indivisível 

que existe sob a forma de realidade compossível (uma possibilidade real900, substancial e 

 
900 Compossível é o possível que reúne as condições de existência do universo real, por isso mesmo se 

caracteriza como possibilidade real, verdadeiramente; a noção moderna dos possíveis solidários (les 

compossibles), cuja designação é atribuída a Leibniz, acompanha o termo confatal (ὰ έ), 

cunhado pelo estoicismo antigo. Conforme Léon Robin, “o destino não é senão um sistema eterno e rigoroso 

de possibilidades solidárias (os compossíveis de Leibniz). Crisipo os chamava de ‘confatalidades’, quer 
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qualitativamente complexa, e sem qualquer contradição), e porque é a unidade que con-

grega elementos constitutivos suficientes para determinar o ser social e individual em 

modo relacional. O fio da convenção como problema em Rousseau está localizado de 

maneira ontológica (desenvolvido no Capítulo 1: Argumento ontológico), dialoga com os 

vieses dialético da ordem dos contrários901 e da lógica do primeiro segundo902. Quanto a 

essa lógica do primeiro segundo, basta atentar-se para o início da segunda parte do Se-

gundo discurso, cuja crítica indica que o “primeiro” eu fundador da sociedade civil exige 

antecipadamente o nós como legitimador do referido processo. Do ponto de vista lógico, 

“o primeiro” a se fazer proprietário se arriscou quando cercou um terreno e disse: “Isto é 

meu”, pois esse fato só se tornou possível porque “pessoas” em sua volta deram aval 

quando “acreditarem nele”903. O que explica o porquê do “primeiro segundo”, pois o pri-

meiro carece de outro para que a sua existência possa se fixar enquanto tal. Neste caso, o 

 

dizer, condições que estão destinadas a se produzir se tais outras se produzirem, e solidariamente com elas” 

(ROBIN, Léon, La morale antique. Paris: Presses Universitaires de France, 1963. p. 165). O resgate e a 

reformulação de confatal a partir do compossível de Leibniz pode ser acompanhado pela Carta de Jean-

Jacques Rousseau ao Sr. Philopolis, em que ele responde objeções ao seu Segundo discurso. Com 

Rousseau, o melhor dos mundos possíveis se refere tão somente ao melhor como produção do próprio 

gênero humano. Pois, quando se trata de produção humana o melhor é sempre relativo a alguma coisa. 

Portanto, deve-se separar o relativamente bom como resultante da ação humana do absolutamente bom 

como obra da natureza ou da providência divina. “Não se deve aplicar à natureza das coisas uma ideia de 

bem ou de mal que não seja inferida senão de suas relações” (ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 233). Não adianta 

insistir em contrário, acrescenta: “Bastaria um erro de geografia para abalar toda essa pretensa doutrina que 

deduz o que deve ser do que se vê” (Idem, p. 234). A reinvenção da compossibilidade acompanha a Carta 

ao Senhor de Voltaire (Carta sobre a Providência, 18 de agosto de 1756), em que Rousseau se manifesta 

contra Voltaire, e, principalmente, a favor de Leibniz (ROUSSEAU, 2005); a Carta a Beaumont (18 de 

novembro de 1762), em que ressalva, primeiro: “Pois o próprio mal que vemos não é um mal absoluto, e, 

longe de combater diretamente o bem, atua em concordância com ele para a harmonia universal”; e, depois, 

recusando leituras distorcidas do Vigário de que a noção de unidade de Deus fosse superior e ociosa para a 

razão, disse: “essa unidade é restabelecida e sustentada pelo raciocínio” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. 

[1954]. Lettre a Monseigneur de Beaumont. Paris: Éditions Garnier Frères, 1954. (Oeuvres choisies). 

Consultamos a edição brasileira: [2005b]. Carta a Christophe de Beaumont e outros escritos sobre a 

religião e a moral. Tradução de José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2005, p. 

67-69). Apreende-se a unidade como possibilidade científica e racional, porém a ciência e a razão operam 

sob certos limites que nunca são superados absolutamente. Aplicando seu método habitual para historiar 

suas ideias ele observa que não é a natureza responsável pelo descompasso entre ação e discurso, cuja 

causalidade se explica pela “nossa ordem social, que sendo em todos os aspectos contrária à natureza, mas 

incapaz de destruí-la, tiraniza-a incessantemente e a faz reclamar seus direitos”. E ao examinar que as 

consequências dessa contradição bastam “para explicar todos os vícios do homem e todos os males da 

sociedade, ele é levado, por conseguinte, a concluir “não ser necessário supor o homem mau por natureza, 

visto que se podia assinalar a origem e o progresso de sua maldade” (Idem, p. 78). 

901 Cf. SÈVE, 1989, p. 118. 

902 É importante reiterar que Rousseau, segundo Jouary, explica essa contradição: “O primeiro é sempre 

necessariamente segundo. Se houvesse um primeiro, seria preciso também admitir com efeito que ele fosse 

propriamente o produto de uma relação social já formada do termo de um processo anterior” (JOUARY, 

1988, p. 110). Acompanhar leitura do capítulo sobre La logique du premier second (In: JOUARY, 2012, p. 

180-185), dedicado à interpretação do primeiro parágrafo da Segunda parte do Segundo discurso de 

Rousseau. 

903 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 66. 
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primeiro, por antecipação, depende do reconhecimento de outrem904. De tal modo que, o 

termo sociedade porta um duplo sentido905: sociedade por antecipação e como consequên-

cia do pacto social. 

8.1 Duplo sentido de sociedade 

Esta questão da sociedade por antecipação e como consequência do pacto social 

em Rousseau está localizada em sua teoria da sociedade, e, de maneira ontológica, dialoga 

com o viés dialético da ordem dos contrários906 e com o viés da lógica do primeiro se-

gundo907. Como se observa no início da Segunda parte do Segundo discurso, a condição 

para se perceber o “primeiro” eu “fundador da sociedade civil” é a própria exigência an-

tecipadamente do nós como legitimador do referido processo. De acordo com Rousseau, 

“o primeiro” que se fez proprietário, se arriscou quando cercou um terreno e disse: “Isto 

é meu” (“Ceci est à moi”), o que só se tornou possível porque “as pessoas” em sua volta 

deram aval quando “acreditaram nele”908. Situação que explica o porquê do “primeiro 

segundo”: o primeiro carece de outro para tomar existência enquanto tal. Assim, o pri-

meiro é o primeiro apenas por antecipação lógica, cuja real existência depende do reco-

nhecimento de outrem909. De tal modo que, o termo sociedade porta um duplo sentido910: 

sociedade por antecipação e como consequência do pacto social. 

8.1.1 Dupla condição de sociedade 

A ideia de sociedade por antecipação e consequência do pacto social também porta 

um duplo sentido, cuja duplicidade compreende as condições de existência da própria 

 
904 Essa ordem de anterioridade lógica é delineada no Argumento Jurídico, quando se esclarece que a noção 

de propriedade pelo “direito do primeiro ocupante” (Contrato social, I, IX), “só se torna um verdadeiro 

direito após o estabelecimento do da propriedade” (ROUSSEAU, 2012b, p. 58). 

905. Sergio Cardoso aponta os dois sentidos da palavra sociedade em Rousseau, tanto como “agregado 

humano que antecede o Pacto Social, como o corpo político ao qual este dá origem”, ao mesmo tempo em 

que ressalta que esse último sentido tem “uso mais apropriado” em Rousseau, de maneira que a “sociedade 

civil”, já no Segundo discurso, está mais próxima do sentido atual, como “objeto do social em sentido 

moderno” (CARDOSO, 1975, p. 35-36). 

906 Cf. SÈVE, 1989, p. 118. Reitera-se, trata-se muito mais de uma relação antitética do que dialética. 

907 Cf. JOUARY, 1988, p. 110; 2012, p. 180-185. 

908 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 66.  

909 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 58. 

910 Cf. CARDOSO, 1975, p. 35-36. 
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sociedade: uma, a condição de vício; outra, a condição de virtude, tratou-se mais especi-

ficamente das virtudes no Argumento antropológico (tópico 2.3.1). Ambas condições se 

explicam pelo duplo viés do contrato desenvolvido no Argumento jurídico (tópico: 6.3). 

Pela perspectiva da teoria da sociedade de Rousseau, a primeira condição é dos vícios 

alastrando-se no liame social como efeito911 da invenção da propriedade. A noção de pro-

priedade recebeu tratamento mais específico no Argumento jurídico (tópico 6.5). A pro-

priedade como princípio fundamental integra a sociedade como consequência do pacto 

social verdadeiramente legítimo (trataremos dele no capítulo A Questão da legitimidade). 

Pela perspectiva da teoria da convenção, a segunda condição da sociedade é a condição 

de virtuosidade estendida por todo o liame social, uma condição de sua legitimidade. 

Logo na Primeira parte do Primeiro discurso, notamos um esforço bastante sig-

nificativo feito por Rousseau para suplantar as produções teóricas anteriores no campo da 

técnica e da política. Esforço que culmina com a explicação da gênese da sociedade, não 

como continuidade, mas como ruptura com a natureza; mesmo que se diga que o objeto 

central deste Discurso fosse tão somente a crítica da civilização. A partir dele se constata 

que a natureza humana, segundo Rousseau, não era melhor antes da sociedade, “mas os 

homens encontravam sua segurança na facilidade de compreender-se mutuamente912”. 

Rousseau avalia que os homens perdem, no entanto, essa vantagem de entendi-

mento que servia como obstáculo a muitos vícios, porque já não conseguem mais sentir 

o valor dela. Pois, desde o momento em que, sem cessar, “a polidez exige e o decoro 

ordena” o homem segue permanentemente “os usos” e deixa de seguir “seu próprio gê-

nio”. Ápice que revela, portanto, como o simulacro é gerado entre os homens, visto que 

“não se ousa mais parecer o que se é; e nesse constrangimento perpétuo, os homens que 

formam o rebanho que se chama sociedade, situados nas mesmas circunstâncias, farão 

todos as mesmas coisas desde que motivos mais potentes não os desviem”. Então, se um 

fardo pesa sobre essa sociedade, é exatamente devido ao fato de que, segundo Rousseau, 

“as suspeitas, desconfianças, medos, frieza, reserva, ódio e traição” tomam o lugar “das 

amizades sinceras, estimas reais e confiança fundamentada”, quando “se escondem sem 

 
911 Na avaliação de Roger Masters, “os desenvolvimentos que se produzem fora do puro estado de natureza 

não são censurados como vícios. Longe de ir nesse sentido, Rousseau atribui a corrupção do homem ‘ao 

pimeiro efeito da propriedade e [ao] cortejo inseparável da desigualdade nascente’. A depravação humana 

pode ser relacionada a um evento que se sabe (contrariamente à formação da família) que é um ato histórico, 

não natural, que destrói a sociedade selvagem ou familial” (MASTERS, 2002, p. 223-224). 

912 O sentido “de se penetrar reciprocamente”, “de se pénétrer réciproquemente” (ROUSSEAU, 1954, p. 5) 

é compreender-se mutuamente. 
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cessar sob o véu uniforme e pérfido da polidez, sob essa urbanidade tão exaltada, que 

devemos às luzes de nosso século”913. 

Esta condição imaginada no Primeiro discurso sob “o véu espesso”, amplamente 

conhecido como véu da ignorância914, serve como advertência contra buscas vãs. Como 

soa esse alerta: 

Povos, sabei, pois, uma vez que a natureza quis preservar-vos da ciên-

cia, como uma mãe arranca uma arma perigosa das mãos de seu filho; 

que todos os segredos que ela vos esconde são outros tantos males de 

que vos resguarda, e que o fardo que suportai para vos instruir não é o 

menor de seus benefícios. Os homens são perversos; eles seriam piores 

ainda se tivessem tido a infelicidade de nascer sábios915. 

Seria oportuno saber o que, além dos males prováveis que a ciência pode causar, 

a natureza talvez quisesse evitar quando lançou esse véu da ignorância sobre o homem: 

será que a natureza quis mesmo evitar a invenção da sociedade? 

Paralelamente ao reconhecimento de que a perversidade só se enraíza no homem 

de sociedade como é afirmado no Segundo discurso, restrospectivamente o projeto mais 

bem pensado de todo os tempos é pacto social, tal como se lê: “concebeu-se enfim o 

projeto mais refletido que houvesse jamais entrado no espírito humano”916. Assim tam-

bém vemos que um dos benefícios do desenvolvimento da sabedoria face a todo esse caos 

de simulacro e de constrangimento perpétuo é a instituição da sociedade por meio da 

 
913 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 5; 1999b, p. 191-192. 

914 Principalmente, depois do aparecimento frequente na tese de John Rawls, publicada em 1971: A Theory 

of justice (Uma teoria da justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 

1997). John Rawls caracteriza essa condição natural como tendo sido um legado da “doutrina kantiana do 

imperativo categórico” (RAWLS, 1997, p. 668-669). Pensamos que o véu da ignorância aparece com a 

crítica da civilização feita por Rousseau, em seu Primeiro discurso. Remete à “saída da feliz ignorância”, 

porquanto ao véu espesso; o qual, de fato, é o véu da ignorância lançado pelas mãos da natureza sobre nós. 

“Le voile épais”, segundo Rousseau, “com que ela cobriu todas as suas operações parecia advertir-nos o 

suficiente de que não nos destinou às buscas vãs” (1954, p. 11; 2005a, p. 22). 

915 No final da Primeira parte do Primeiro discurso: “Peuples, sachez donc une fois que la nature a voulu 

vous préserver de la science, comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant; que 

tous les secrets qu’elle vous cache sont autant de maux dont elle vous garantit, et que la peine que vous 

trouvez à vous instruire n’est pas le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont pervers; ils seroient pires 

encore s’ils avoient eu le malheur de naître savants” (ROUSSEAU, 1954, p. 11-12). 

916 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 78. 
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noção de pacto917 social. 

8.1.2 Condição de virtude social sob o véu da ignorância 

Lembrar-se-á que no bojo do Argumento histórico percebeu-se que a virtude e a 

ignorância não são incompatíveis. Todavia, é propriamente Rousseau quem esclarece aos 

críticos de seu Primeiro discurso o porquê da virtude e ignorância não andarem sempre 

juntas. Pois, conforme sua Última Resposta ao Sr. Bordes: “vários povos muito igno-

rantes eram muito viciados. A ignorância não é um obstáculo nem ao bem nem ao mal; 

ela é unicamente o estado natural do homem”918. Além da noção de ignorância que remete 

ao estado natural do homem, temos duas outras espécies de ignorância que remetem à 

condição de sociabilidade e que, portanto, são produzidas pela arte humana: “a ignorância 

feroz e brutal” e a “ignorância razoável”. Como se observa na Resposta de J.-J. Rous-

seau ao Rei da Polônia (Duque da Lorena): 

Há uma ignorância feroz e brutal que nasce de um mau coração e de um 

espírito falso; uma ignorância criminosa que atinge até os deveres de 

humanidade; que multiplica os vícios; que degrada a razão, avilta a 

alma e torna os homens semelhantes às bestas: esta ignorância é a que 

o autor ataca, e da qual faz retrato tão odioso e tão parecido. Há uma 

outra espécie de ignorância razoável, que consiste em limitar sua curi-

osidade à extensão das faculdades que se recebeu; uma ignorância mo-

desta, que nasce de um vivo amor pela virtude, e não inspira senão in-

diferença sobre todas as coisas que não são dignas de encher o coração 

do homem, e que não contribuem para torná-lo melhor; uma doce e pre-

ciosa ignorância, tesouro de uma alma pura e contente de si, que coloca 

toda a sua felicidade em voltar-se sobre ela mesma, à tornar-se testemu-

nha de sua inocência, e não tem necessidade de procurar uma falsa e vã 

felicidade na opinião que os outros poderiam ter de suas luzes. Eis a 

ignorância que louvei, e a que rogo ao Céu como punição do escândalo 

 
917 Neste sentido, é bom lembrar o reiterado por Robert Derathé: “É evidente que se o pacto social de 

Rousseau se limitasse a instituir uma igual submissão, a restabelecer a igualdade na obediência, seríamos 

levados ao ponto de vista de Hobbes, e que a liberdade de cada um seria o preço da segurança de todos. 

Mas, em Rousseau, a alienação não é legítima senão porque ela se faz em proveito da comunidade toda 

inteira” (DERATHÉ, 1950; 2009, p. 340). Trataremos da legitimidade no capítulo A Questão da 

legitimidade. 

918 Dernière réponse de J.-J. Rousseau (au discours de M. Bordes, académicien de Lyon), In: 

ROUSSEAU, 2002a, p. 49. 
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que causei aos doutos pelo meu desprezo declarado pelas ciências919. 

Pois bem, a hipótese da ignorância absoluta talvez fosse condizente apenas pela 

condição originária, ou seja, o estado natural que é o estágio anterior ao da sociabilidade. 

De tal maneira, que a crítica de Rousseau não mantém seu foco na ignorância do estado 

natural, até porque ela não passaria de um elo perdido ou imaginário longínquo e da qual 

não há prova de que houvesse alguém experimentando-a, efetivamente. 

No entanto, Rousseau se mostra preocupado com a ignorância a partir do modo 

relacional do homem, porquanto é relativa à sociedade. Pois, o elogio rousseauniano da 

ignorância está destinado à ignorância razoável ou modesta por oposição à espécie de 

ignorância voraz ou criminosa. A recusa da ignorância voraz ou criminosa também se 

explica pelo fato de que não há situação propícia neste tipo de ignorância para o estabe-

lecimento de uma sociedade duradoura. Trata-se de uma ignorância que carece de ele-

mentos para pensar o momento da legítima convenção, porque não há disposição e apre-

ciação para o compreender-se reciprocamente. Na verdade, a teoria de Rousseau opera 

com princípios que indicam que a situação favorável ao advento da verdadeira convenção 

é aquela em que o homem mais simples consegue ser sábio e virtuoso, simultaneamente, 

e é capaz de discernir o que é bom para o conjunto do povo. 

Vemos que Rousseau resiste às soluções encontradas em que somente um pequeno 

número de pessoas têm capacidade de discernimento sobre elas, como as que são ofere-

cidas pelos próprios sábios e que, geralmente, não servem para pensar solução coletiva 

que dialoga com o povo. Tal como em sua Carta ao Rei da Polônia, em que diz: 

Esses verdadeiros sábios são em pequeno número, confesso; pois para 

bem usar da ciência, é preciso reunir grandes talentos e grandes virtu-

des; ora é o que se pode esperar de algumas almas privilegiadas, mas 

que não se deve esperar de todo um povo. Não se poderia, portanto, 

concluir de meus princípios que um homem não possa ser sábio e vir-

tuoso simultaneamente920. 

A convenção como problema aceita que, em geral, as coisas do mundo da ciência 

 
919 Réponse (au roi de Pologne, Duc de Lorraine), In: ROUSSEAU, 2002a, p. 43. 

 
920 “Ces vrais savants sont en petit nombre, je l’avoue; car pour bien user de la science, il faut réunir de 

grands talents et de grandes vertus; or c’est ce qu’on peut espérer de quelques âmes privilégiées, mais qu’on 

ne doit point attendre de tout un peuple. On ne saurait donc conclure de mes principes qu’un homme ne 

puisse être savant et vertueux tout à la fois” (ROUSSEAU, 2002a, p. 34). 
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e do mundo da política não se confundem. Elas são distintas entre si e interessam a pú-

blicos distintos. Aquilo que inquieta ao sábio, geralmente, constitui um tipo de verdade 

que interessa de imediato ao público mais restrito, integrante de uma determinada socie-

dade particular; principalmente porque o mundo da ciência tem exigências e demanda 

soluções que comportam mais aos sábios, já que devem passar pelo trabalho das inquie-

tações mais especializadas. Por sua vez as coisas da política interessam ao conjunto do 

povo, enquanto corpo integrante de uma determinada sociedade particular; porque o nível 

de abstração para o entendimento das coisas que importam ao campo da política admite, 

o tanto quanto possível, soluções que passam pela participação de cada um dos membros 

da sociedade, independentemente do que cada um venha a exercer e da posição que cada 

um venha a ocupar. 

Distintamente do conhecimento especializado que é mais restrito e mais locali-

zado entre alguns, Rousseau aposta na pessoa do homem comum e, consequentemente, 

mantém preservada sua expectativa no conjunto do povo, ao indicar a possibilidade de 

que qualquer homem pode ser sábio e virtuoso, simultaneamente. Portanto, o véu da ig-

norância921 que podemos situar a partir de Rousseau se faz pela noção de ignorância ra-

zoável, de maneira que cada um dos indivíduos engajados na fundação de uma sociedade 

particular compartilha suficientemente da base comum dessa instituição para saber dis-

tinguir em vista do bem comum, mesmo não tendo a experiência dos mais sábios. 

8.2 Sociedade como consequência de convenção 

A sociedade como consequência de convenção é a hipótese da sociedade como 

 
921 Jean-Paul Jouary avalia que o conceito véu da ignorância em Rawls remete ao Contrato social, mais 

precisamente em relação ao Livro II, Capítulo IV, §§7-8 (JOUARY, 2012, p. 207-208). Concordamos em 

parte que o véu da ignorância é, de fato, aplicado no âmbito da teoria política de Rousseau, mas bem antes 

para mostrar o processo da instituição e legitimação da desigualdade social com o estabelecimento da 

propriedade privada, ainda no Segundo discurso. Principalmente, considerando o fato de que o possível 

encontro mostra que o mais esperto, o rico, contou com “as pessoas tão simples para acreditarem nele” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 66). E mais adiante quando Rousseau afirma que “o rico, premido pela necessidade, 

concebeu enfim o projeto, o mais refletido, que jamais ocorrera ao gênero humano: que foi de empregar em 

seu favor as forças próprias daqueles que o atacavam”. E por meio de convencimento, ao mostrar que a 

situação de insegurança não beneficiava “nem na pobreza nem na riqueza, inventa facilmente as razões 

especiosas para conduzi-los ao seu objetivo”. Conclamando: “Unamo-nos” ... “em vez de voltar nossas 

forças contra nós mesmos, reunamo-las em um poder supremo que nos governe segundo sábias leis, que 

proteja e defenda todos os membros da associação, afaste os inimigos comuns, e nos mantenha em uma 

concórdia eterna”. E assim concluindo que: “Todos correram ao encontro de seus grilhões acreditando 

assegurar sua liberdade; pois, com suficiente razão (“avec assez de raison”) para sentir as vantagens de um 

estabelecimento político, eles não tinham suficiente experiência (“ils n’avoient pas assez d’experience”) 

para prever-lhe os perigos: os mais capazes de pressentir os abusos eram precisamente os que contavam em 

aproveitar-se deles, e os próprios sábios viram que era preciso decidir-se a sacrificar uma parte de sua 

liberdade para a conservação da outra, como um ferido se permite cortar o braço para salvar o resto do 

corpo” (Idem, p. 78). 
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invenção, como artificício humano. Afasta-se da noção de sociedade como divina ou da 

natureza. No Argumento antropológico tratamos da sociedade, mais especificamente. O 

aparecimento da sociedade, seguindo algumas pegadas do Segundo discurso, está asso-

ciado ao princípio convenção. Rousseau mostra que a existência das sociedades depende, 

necessariamente, de “convenções gerais”922 e são elas que estipulam as condições para os 

engajamentos que vão além de expectativa ou previsão de retornos e têm por finalidade 

assegurar a existência de poder comum e evitar arbitrariedades sobre a comunidade e seus 

membros. 

8.2.1 Artificialidade do pacto preserva individualidade 

A convenção como problema opera positivamente para a preservação da individu-

alidade humana de maneira “razoável”, quando chama à proteção dos “elementos consti-

tutivos de seu ser”923 no campo da ação social. Em que pese a artificialidade da formação 

do Estado, na avaliação de Rousseau, a pretensão de sufocar, mesmo acidentalmente, a 

capacidade orgânica do povo e dos indivíduos é fator de desagregação do “liame so-

cial”924. Ou seja, a artificialidade do pacto, em vez de inibir, recebe e dialoga com ele-

mentos constitutivos do povo e dos indivíduos, tais como as relações naturais do ser social 

e individual dos membros da sociedade. 

Esta teoria da origem das sociedades como produto de engenhosidade humana e 

que depende de convenção é confirmada por Rousseau no Contrato social, quando ele 

 
922 “La société ne consista d’abord qu’en quelques conventions générales que tous les particuliers 

s’engageaient à observer et dont la communauté se rendait garante envers chacun d’eux. Il fallut que 

l’expérience montrât combien une pareille constitution était faible, et combien il était facile aux infracteurs 

d’éviter la conviction ou le châtiment des fautes dont le public seul devait être le témoin et le juge; il fallut 

que la loi fût éludée de mille manières; il fallut que les inconvénients et les désordres se multipliassent 

continuellement, pour qu’on songeât enfin à confier à des particuliers le dangereux dépôt de l’autorité 

publique et qu’on commît à des magistrats le soin de faire observer les délibérations du peuple” (1954, p. 

80-81). 

923 “Il ne seroit pas plus raisonnable de croire que les peuples se sont d’abord jetés entre les bras d’un maître 

absolu sans conditions et sans retour, et que le premier moyen de pourvoir à la sûreté commune qu’aient 

imaginé des hommes fiers et indomptés, a été de se précipiter dans l’esclavage. En effet, pourquoi se sont-

ils donné des supérieurs, si ce n’est pour les défendre contre l’oppression, et protéger leurs biens, leurs 

libertés et leurs vies, qui sont, pour ainsi dire, les éléments constitutifs de leur être?” (ROUSSEAU, 1954, 

p. 81). 

924 Como se lê no capítulo “De l’état social” dos Principes du droit de la guerre, em que diz: “A diferença 

da arte humana para a arte da natureza se faz sentir nos seus efeitos, os cidadãos podem bem denominar-se 

membros do estado, eles não poderiam se unir a ele tal como os verdadeiros membros são unidos ao corpo; 

é impossível fazer com que cada um deles não tenha uma existência individual e separada, pela qual ele 

possa sozinho suprir a sua própria conservação; os nervos são menos sensíveis, os músculos têm menos 

vigor, todos os laços são mais frouxos e o menor acidente pode tudo desunir” (ROUSSEAU, 2008, p. 77). 

 



285 

 

diz que, “a ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros” e que 

ela “está fundada sobre convenções925. Rousseau deixa excluída, portanto, a hipótese de 

que essa sociedade fosse invenção da natureza. Ao comparar Estado e Família926, Rous-

seau percebe que mesmo a sociedade da família, considerada como a única que surge de 

modo natural, o fato de sua continuidade depender de convenção isso faz da família uma 

criação do gênero humano927 e não um artefato da natureza. 

Rousseau compreende a convenção como a fonte da autoridade de um homem 

sobre outro homem, que é fruto da obra do próprio homem. Se depreende dos homens a 

relação de autoridade que eles podem exercer sobre seus semelhantes. Portanto, essa mo-

dalidade de autoridade não vem de fonte externa aos próprios homens, de maneira que o 

uso da força como forma de impor uma espécie de submissão natural entre semelhantes 

esvazia a legitimidade desse tipo de autoridade. Como mostra no Contrato social: “Posto 

que nenhum homem tem autoridade natural sobre seu semelhante, e visto que a força não 

 
925 “Mais l’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient 

point de la nature; il est donc fondé sur des conventions. Il s’agit de savoir quelles sont ces conventions” 

(ROUSSEAU, CS, I, I, 2012b, p. 42). 

926 No verbete sobre Economia, Rousseau retrata o quadro da relação de poder e obediência experimentada 

no seio da família ou daquilo que assemelha ao corpo de família ampliada ou tribal, da seguinte forma: “O 

pai é fisicamente mais forte que seus filhos, durante todo o tempo em que seu socorro lhes for necessário, 

faz que o poder paterno, com razão, seja considerado um poder estabelecido pela natureza. Na grande 

família, na qual todos os membros «sont naturellement égaux», a autoridade política, puramente arbitrária 

quanto à sua instituição, não pode ser fundada senão sobre convenções, nem o magistrado comandar os 

outros, senão em virtude das leis. O poder do pai sobre os filhos, fundado sobre sua vantagem particular, 

não pode, pela sua natureza, se estender até o direito de vida e de morte; mas o poder soberano, que não 

tem outro objeto senão o bem comum, não tem outros limites senão os da utilidade pública bem entendida: 

distinção que explicarei no seu lugar. «Le pouvoir du père sur les enfants, fondé sur leur avantage 

particulier, ne peut, par sa nature, s’étendre jusqu’au droit de vie et de mort; mais le pouvoir souverain, qui 

n’a d’autre objet que le bien commun, n’a d’autres bornes que celles de l’utilité publique bien entendre: 

distintion que j’expliquerai dans son lieu». Os deveres do pai lhe são ditados por sentimentos naturais, e 

com um tom que raramente permite que se lhe desobedeça. Os chefes não têm uma regra semelhante e só 

se comprometem com o povo em relação àquilo que prometem fazer, e cuja execução o povo tem direito 

de exigir” (ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 238; 2015, p. 107). A comparação entre poder doméstico e político 

também é feita no Livro, Capítulo V, do Manuscrito de Genebra. Enquanto o poder paternal é estabelecido 

pela natureza, a autoridade política é puramente arbitrária quanto a sua instituição e só pode ser fundada 

sobre convenções, de forma que o magistrado só poderá comandar ao cidadão em virtude das leis. “Os 

deveres do pai lhes são ditados pelos sentimentos naturais, e em um tom que lhe permite raramente 

desobedecer. Os chefes não têm semelhante regra, e só estão realmente ligados com o povo por aquilo que 

prometeram fazer, e das quais se tem direito de exigir a execução” (2012a, p. 61). 

927 “La plus ancienne de toutes les sociétés, et la seule naturelle, est celle de la famille: encore les enfants 

ne restent-ils liés au père qu’aussi longtemps qu’ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin 

cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l’obéissance qu’ils devaient au père; le père, exempt 

des soins qu’il devait aux enfants, rentrent tous également dans l’indépendance. S’ils continuent de rester 

unis, ce n’est plus naturellement, c’est volontairement; et la famille elle-même ne se maintient que par 

convention” (ROUSSEAU, CS, I, II, 2012b, p. 42). 
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produz nenhum direito, restam, pois, as convenções como base de toda autoridade legí-

tima entre os homens”928. Para Rousseau é preciso explicar como é que nascem os direi-

tos, e essa busca suscita a questão fundamental que é a questão da convenção, como ele 

mesmo diz: “minha questão primitiva retorna sempre”929. 

8.2.2 A convenção como previsão e instituição de diferenças 

A convenção como problema opera neste momento com o sentido de convenção 

que é apreendido pela relação de oposição entre natureza e sociedade, seja negativo (como 

é localizado no Segundo discurso) seja positivo (como é demonstrado no Contrato so-

cial), tal como é mencionado no final do tópico anterior. Resgata aquele momento da 

sobreposição das diferenças que saem das mãos da natureza por outras diferenças intro-

duzidas por deliberação dos próprios homens, de maneira comum. 

Cronologicamente, de fato, conforme Rousseau, não é possível saber exatamente 

quando a desigualdade natural ocorreu, se sabe apenas que a desigualdade natural é obra 

da natureza na espécie, como as diferenças de idade, saúde, forças de corpo e qualidades 

de espírito ou de alma. Já a desigualdade estabelecida e autorizada pelo consentimento 

dos homens, como no caso da desigualdade moral e política, que consistem em diferentes 

privilégios e distinções e depende, por assim dizer, de convenção, estas sim, além de 

podermos conhecê-las também podemos prevê-las930. Ainda que fosse cronologicamente, 

a forma de convenção é tacitamente pressuposta, podendo apoiar-se em bons princípios 

que permitam visualizar os contrastes das qualidades naturais, e, positivamente, aprovei-

tando-se dos talentos e inventividades para potencializar o concurso das diferenças sociais 

na produção de acordo comum, em âmbito moral e político, e em benefício da sociedade 

civil. 

8.3 Convenção como fonte original 

Aqui, o nosso objeto compreende a convenção como fonte original da ordem so-

cial. Não buscamos a fonte fora, mas, tão somente, dentro da ordem social. Este é um 

 
928 “Puisque aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun 

droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes” (ROUSSEAU, 

CS, I, IV, 2012b, p. 46. 

929 “Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu’on n’est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes. 

Ainsi ma question primitive revient toujours” (ROUSSEAU, CS, I, III, 2012b, p. 46). 

930 Essa questão é elucidada no Contrato social: “a lei considera os sujeitos enquanto corpo e as ações 

como abstratas, jamais um homem como indivíduo nem uma ação particular. Assim a lei pode bem estatuir 

que haverá privilégios, mas não poderá dar nomeadamente a ninguém” (ROUSSEAU, CS, II, VI, §6, 2012b, 

p. 73). 
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caminho aberto por Rousseau, logo que ele inicia o Contrato social, em que deixa fixado 

o objetivo de sua pesquisa na própria ordem civil. Esta inquietação é manifestada no pri-

meiro parágrafo do Preâmbulo do Contrato, em que se lê: 

Pretendo investigar se na ordem civil pode haver alguma regra da ad-

ministração legítima e segura, que tome os homens tais como são, e as 

leis tais como podem ser. Tentarei aliar sempre nesta investigação o que 

o direito permite com o que o interesse prescreve, a fim de que a justiça 

e a utilidade não possam se encontrar separadas931. 

Detecta-se uma tensão que compreende o objeto apontado na pesquisa dele que 

remete à dificuldade quanto a separação dos aspectos jurídico e psicológico da questão, 

respectivamente justiça e utilidade (já tratamos desses aspectos, tanto no Argumento psi-

cológico quanto no Argumento jurídico, especificamente). 

Desta forma, metodologicamente, seguimos os passos do próprio autor do Con-

trato, cuja orientação se destaca: “a ordem social é um direito sagrado, que serve de base 

a todos os outros. No entanto esse direito não vem da natureza, é portanto fundado sobre 

convenções. Trata-se de saber quais são essas convenções”932. Neste ponto, se insere o 

problema da convenção933 como fonte, pois a convenção serve de base de fundamentação 

do contrato social como ordem de toda a sociedade civil. Esta é a condição da artificiali-

dade do próprio direito, seu status formal deduz-se de convenção. O fio de explicação da 

ordem social é pressuposição de uma convenção fundamental. A obra formalmente pres-

suposta, portanto, de convenção, constitui-se como especificidade do direito positivo. De 

maneira que o nosso objetivo é conhecer o status da própria convenção como fonte origi-

nal, porque a convenção é reconhecida por ele como base de fundamento da ordem da 

sociedade civil. 

Terminologicamente, o enfrentamento do objeto proposto precisa que se responda 

a essas três perguntas: o que é convenção, o que é pacto social e o que é contrato social? 

 
931 ROUSSEAU, CS, I, 2012b, p. 41. 

932 ROUSSEAU, CS, I, I, §2, 2012b, p. 42. 

933 Exprimir-se sob convenções é um modo de conectar-se com a natureza pela sugestão de Victor 

Goldschmidt; segundo ele, as prórias convenções estão em conformidade com a natureza, mesmo que a 

natureza não se pronuncie em nível de história humana. Para ele, a solução de Rousseau quanto à inspiração 

fundamental do direito natural é o que possibilita entender que a convenção que funda o dieito de soberania 

não vem da natureza, mas ela está em conformidade com a natureza (GOLDSCHMIDT, 1983, p. 664-665). 
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Já desenvolvemos a noção de contrato social ou contrato público no Argumento jurídico 

(tópico 6.3). Cabe, então, apresentar a distinção possível entre convenção, pacto e con-

trato. Os termos pacto e contrato andam juntos na doutrina ético-política de Rousseau, 

separá-los implica dificuldade; pois, o pacto e o contrato são termos relacionais, se con-

fundem e se entrecruzam muitas vezes; esses dois termos além de aparecerem noutros 

escritos, recebem tratamento no próprio Contrato social ostensivamente, como se hou-

vesse uma simbiose entre eles; porém, são termos que se distinguem934 antes de serem 

sinônimos. Esta preocupação com a distinção dos termos é apropriada, ainda que a resul-

tante dela não altere o espírito de nossa investigação nesse capítulo: A convenção como 

problema; contudo, ela é oportuna, vale exposição e risco; pois, não convém conveniência 

quando a inquietação espiritual exige desdobramento e compromisso. 

Contrato, como ordenação da sociedade, é viabilizado por meio de cláusula única, 

cuja efetividade depende da entrega total de cada associado com todos seus direitos à 

comunidade, sendo a única condição igual935 para todos. Convenção, uma solene delibe-

ração pública, é o compromisso do povo, cuja vontade é sempre geral, como fonte do 

pacto, como lei fundamental, cuja real dignidade é o contrato social. Há uma circularidade 

e complementaridade na ordenação desses termos, o que faz com que um não siga sem o 

outro e vice-versa (trataremos sobre a legitimidade e obrigações nos dois últimos capítu-

los). De maneira que a convenção goza de anterioridade em relação ao pacto social. Por 

definição, o pacto é a própria lei fundamental936, cuja real dignidade reside no contrato 

 
934 Esta dificuldade foi detectada anteriormente, mas o que possibilitou-nos efetuar a distinção entre os 

termos pacto e contrato foram algumas perguntas que tivemos que formular para captar os sentidos de 

ambos. Ora, se a palavra pacto, conforme Segundo discurso, é algo que exige progresso ou perversão do 

entendimento, então cabe perguntar: que progresso, ou, que perversão se tem em vista? Qual é a natureza 

do pacto social que estabelece a igualdade de condições? O que define a natureza do pacto social? O que o 

pacto social dá ao Corpo político? – Difere daquilo que a natureza dá a cada homem absolutamente. Por 

que o pacto social poderia não passar de um formulário em vão? Por que a solução deve ser procurada na 

natureza do pacto social? Que solução é essa? O contrato social exige alguma coisa? Que tipo de coisa 

exige? Qual é a coisa que o contrato social exige? Que o contrato social quer garantir? O pacto pode garantir 

alguma coisa? O que o pacto fundamental confirma tacitamente? Por que o pacto fundamental é 

confirmação? O contrato é efeito de um ato? Que ato é causa do contrato? Por que as cláusulas do contrato 

são determinadas pela natureza do ato? O ato de associação tem uma essência? Qual é a essência do ato de 

associação? Por que o paradoxo deve ser sanado pela teoria da lei? Por que a teoria da lei consiste no 

contrato? Por que o pacto é a única lei fundamental que exige unanimidade? 

935 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VI, 2012b, p. 52. 

936 “Existe uma única lei que, pela sua natureza, exige um consentimento unânime. É o pacto social: porque 

a associação civil é o ato do mundo o mais voluntário; todo homem tendo nascido livre e senhor de si 

mesmo, ninguém pode, sob qualquer pretexto que seja (que ce puisse être), sujeitá-lo sem sua anuência (son 

aveu). Decidir que o filho de um escravo nasce escravo, é decidir que ele não nasce homem” (ROUSSEAU, 

CS, IV, II, 2012b, p. 142). 
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da associação. Por isso, a assertiva do Capítulo XVI, Livro III, do Contrato social, de 

que: “só há um contrato no Estado, é o da associação, e ele exclui qualquer outro”937. 

Assim, a forma do pacto social é um contrato público938. Esse contrato é “o contrato 

social”, o único que existe no Estado e que “serve de base para todos os direitos”939 sub-

sequentes. Expressão da vontade livre do povo é essência do contrato, porque sempre se 

constitui como vontade geral; e a racionalidade que justifica o pressuposto da ordem so-

cial consiste na convenção como fonte original da autoridade e legitimidade. 

8.3.1 Convenção como deliberação pública do povo reconhece as esferas do direito 

Pensa-se, em conformidade com o Contrato social, que a “primeira convenção” 

é uma “deliberação pública” da reunião plena de um povo em espírito de concórdia uni-

versal, por isso sua primeira decisão se dá por “unanimidade”940. Esta via permite com-

preender que o sentido de renunciar a pretensões exclusivas, no momento dessa conven-

ção em comum acordo é o de se garantir a constituição de uma autoridade política e o 

acesso à igualdade de direitos para todos no seio da comunidade. Também possibilita 

cotejar a sugestão de Rousseau de que resta preservada a capacidade do indivíduo de ter 

domínio de si, de gozar do seu direito privado e de sua intimidade. Pois o contrário disso 

seria escravidão, como também se lê no Contrato social, “Renunciar a sua liberdade, é 

renunciar a sua qualidade de homem, aos direitos de humanidade”941. Embora “o contrato 

social” seja a expressão de uma síntese de alienação total, posto que o valor desse contrato 

é apontado pelas suas próprias cláusulas e que se reduzem a uma somente: “a alienação 

total de cada associado com todos seus direitos a toda a comunidade”942; entretanto, não 

seria paradoxal pensar que a individualidade humana resta preservada nesse processo de 

 
937 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 133. Robert Derathé mostra, excetuando-se as deferenças essenciais, que 

Rousseau concorda com Hobbes, de que só há um único pacto de associação, e recusa a teoria do “duplo 

contrato” de Pufendorf (Cf. DERATHÉ, 2009, p. 328-329). 

938 A teoria do contrato reousseaniana opera apenas com “o contrato público” que é, por definição, o 

“contrato de associação”. 

939 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IX, §1, 2012b, p. 57-58. 

940 Cf. ROUSSEAU, CS, I, V, §2-3, 2012b, p. 51. 

941 “Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses 

devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est 

incompatible avec la nature de l’homme; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à 

sa volonté. Enfin c’est une convention vaine et contradictoire de stipuler d’une part une autorité absolue, et 

de l’autre une obéissance sans bornes” (ROUSSEAU, CS, I, IV, §6, 2012b, p. 47). 

942 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VI, §5, 2012b, p. 52. 
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alienação total. Pois, a alienação total é apenas um artifício943 de conversão dos direitos 

naturais em direitos civis. E antes de qualquer julgamento apressado, é preciso lembrar 

que o Contrato social faz uma separação que explica precisamente o advento dessa mo-

dalidade de alienação total. 

A alienação total como a única cláusula é tão somente necessária porque Rousseau 

distingue duplamente os direitos dos particulares do público e os direitos dos particulares 

dos indivíduos. Primeiro momento, o que seria considerado paradoxal é resolvido pela 

proeminência da força da comunidade sobre os particulares ou possuidores. “O que há de 

singular nesta alienação, é que, enquanto aceita os bens dos particulares a comunidade 

longe de despojá-los deles, ela não faz senão lhes assegurar a sua legítima posse”944. Isto 

esclarece e reforça, de fato, o que Rousseau disse antes: 

Cada membro da comunidade se dá a ela assim que ela se forma, tal 

como ele se encontra atualmente, ele e todas suas forças, cujos bens que 

possui fazem parte. Não é que por esse ato a posse mude de natureza 

mudando de mãos, e se torne propriedade nas [mãos] do Soberano. Mas 

como as forças da Cidade são incomparavelmente maiores que as de 

um particular, a posse pública é também, de fato, mais forte e mais ir-

revogável, sem ser mais legítima945. 

Depreende-se daí o duplo sentido do “singular” da alienação total: o de se garantir 

a constituição de uma autoridade política e o acesso à igualdade de direitos para todos no 

seio da comunidade. No segundo momento, a distinção dos particulares dos indivíduos é 

acompanhada de uma qualificação do poder absoluto que emana da natureza sobre cada 

homem comparado ao poder absoluto que emana do pacto social sobre cada cidadão. 

“Como a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre todos 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 porta, como eu disse, o nome de soberania”946. 

Em seguida, Rousseau assevera que é preciso “bem distinguir os direitos respectivos dos 

 
943 E importante acompanhar quanto a isso, o entendimento de que a alienação total de cada associado como 

todos os seus direitos à toda a comunidade” na doutrina de Rousseau, não implica em “supressão dos 

direitos naturais do indivíduo, mas se trata de um artifício para convertê-los em direitos civis” (DERATHÉ, 

2009, p. 336). 

944 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IX, §6, 2012b, p. 59. 

945 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IX, §1, 2012b, p. 57. 

946 Cf. ROUSSEAU, CS, II, IV, §1, 2012b, p. 66. 
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Cidadãos e do Soberano, e os deveres que têm de observar os primeiros na qualidade de 

súditos, do direito natural que eles devem gozar na qualidade de homens”947. 

8.3.2 Alienação total testemunha compromisso do corpo político 

Esta alienação total consiste no espírito da convenção em comprometer-se de tal 

modo que resta tão somente ao corpo político a preservação do homem nas três esferas 

direito (trataremos desse assunto em A questão da legitimidade, no tópico 10.3 Graus de 

legitimidade do domínio real). Então, a cláusula da alienação total, em vez de inviabilizar 

protege direitos. Na verdade é o compromisso do corpo político de que os direitos e de-

veres dos indivíduos como cidadãos e súditos devem ser observados. 

Acredita-se que os indivíduos não sofrerão abusos enquanto estiverem submetidos 

à vontade geral que é norteadora do corpo político na sua integralidade. Neste sentido é 

que, segundo Rousseau, “quem se recusar obedecer à vontade geral será constrangido por 

todo o corpo: o que não significa outra coisa senão que será forçado a ser livre; porque 

tal é a condição que dando cada Cidadão à Pátria o garante de toda dependência pes-

soal”948. 

A ideia de forçar o homem a ser livre além de conclamar à acolhida e obediência 

da Lei é, determinantemente, uma precaução contra qualquer tentativa de forçar o homem 

à escravidão no convívio social. Rechaça, por completo, a instituição de dependência en-

tre os homens além daqueles vínculos que são produzidos pela natureza em cada espécie 

e, que, portanto, são naturais ao gênero humano (como mostramos no Argumento antro-

pológico), ao mesmo tempo em que prima por estabelecer a dependência integral de cada 

um à comunidade. 

8.3.3 Natureza do contrato pela alienação total exclui o princípio da força 

Rousseau confirma essa especificidade da natureza do contrato na “Sexta carta” 

de suas Cartas escritas da montanha, em que diz que: “o estabelecimento do contrato 

social é um pacto de uma espécie particular, pelo qual cada um se engaja com todos; de 

onde se segue o engajamento recíproco de todos com cada um, que é o objeto imediato 

da união”949. Esse engajamento é absolutamente voluntário. Portanto, não há legitimidade 

 
947 Cf. ROUSSEAU, CS, II, IV, §2, 2012b, p. 66. 

948 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VII, §8, 2012b, p. 56. 

949 Cf. ROUSSEAU, 1835, p. 64; 2006a, p. 319-320. 



292 

 

no argumento de que o homem tenha de fato renunciado à sua faculdade de liberdade. 

Na teoria da convenção se observa atentamente, que, enquanto, por um lado, a 

distinção do homem como cidadão e do homem como indivíduo é evidente; por outro lado, 

existe uma espécie de relação, mais que simbiose ou fusão, uma verdadeira unidade da 

Cidadania-e-Estado. Se, por um lado, aquilo que integra a possibilidade real de unidade 

Cidadania-Estado constitui-se como imanente, por sua vez, aquilo que se depreende da 

relação de distinção entre cidadão e indivíduo faz-se-á sempre como transcendente. Por 

correlação, é impossível aplicar o status de imanência próprio da unidade compossível 

sobre aquilo que só se realiza como experiência de transcendência. O transcendente não 

vem ao homem senão pela voz do coração ou do sentimento propriamente dito; o contrá-

rio disso, sim, é puro “misticismo”950. Neste caso, vale até para os santos durante toda a 

existência do cristianismo. 

Pela formulação da teoria da convenção, o compossível rousseauniano se distin-

gue do estoicismo951 que chega em Leibniz. Compossível é uma realidade possível ver-

dadeiramente ao gênero humano edificada pelo próprio homem em espírito profundo de 

comunidade, como justificação de sua existência integral e densamente humana. Rous-

seau não propõe subtração da capacidade de querer do ser humano. Se fosse possível à 

razão subtrair a capacidade de querer do ser humano, não restaria a capacidade de querer 

nem mesmo a pensar o contrário. Rousseau, ele próprio, testemunha exatamente isso em 

sua existência mundana: o puro conflito952. 

Ora, também nisto, digamos assim, reside a essência do conflito entre os modos 

imanente e transcendente (tratamos no Argumento ontológico, sobre a dificuldade de 

acesso ao transcendente partindo do pressuposto de que nem todas as vontades humanas 

se manifestam autonomamente livres; e ainda que todas fossem livres, nem todas as almas 

 
950 Lembro-me o Rousseau de Maritainsob o título “Rousseau o santo da natureza”; referindo-se à proposta 

do Contrato social ele afirma-o maldosamente como um misticismo sob “aparência dedutiva e racional”, 

equivalente ao “misticismo sentimental e passional do Emílio e da Nova Eloísa” (MARITAIN, Jacques. 

Tres reformadores: Lutero-Descartes-Rousseau. 2. ed. Traducción Ángel Álvarez de Miranda. Madrid: 

Ediciones Encuentro, 2008. p. 116). 

951 Tratamos da formulação do estoicismo sobre confacta no Argumento ontológico. Verificar nota 898 

(Cap. 8 – A convenção como problema). 

952 Em Carta a Malesherbes (Montmorency, 4 de janeiro de 1762), ele mostra-se em estado de verdadeiro 

conflito existencial: “Nasci com um amor natural pela solidão, que somente aumentou à medida que conheci 

melhor os homens. Sinto-me mais à vontade com os seres quiméricos que reúno ao meu redor do que com 

aqueles que vejo no mundo, e a sociedade alimentada apenas por minha imaginação, em meu retiro, acaba 

por desgostar-me de todas aquelas que abandonei” (ROUSSEAU, 2009b, p. 18-19). 
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estão em condições ou possuem as luzes necessárias ao conhecimento de Deus, e, que, 

portanto, fossem reputadas a crer nele). Este conflito permanece sempre no Contrato 

social, principalmente no Livro IV, Capítulo VIII: da Religião Civil, como testemunho 

exatamente dessa dupla condição antitética: o imanente, como condição política da exis-

tência mundanamente possível ao gênero humano; e o transcendente, captado pelas luzes 

da razão e acolhido pelo sentimento como a verdadeira religião, fala diretamente ao co-

ração de cada homem cuja relação de experiência divina dispensa intermediário. Pois, 

aquilo que importa ao homem público, modelo de homem civil do pensamento ético-

político de Rousseau, não ultrapassa o que é imanente à condição política, inaugurada 

como produto de liberdade humana. Esta conduta é importante aos homens como indiví-

duos que participam da qualidade de cidadania, portanto, membros essenciais. 

A natureza do contrato pelo espírito da convenção original implica na existência 

dos indivíduos; de maneira que, os indivíduos não podem desaparecer, devem ser preser-

vados pelo Estado. Há uma saudável relação antitética953 entre Estado e indivíduos, não 

há razão alguma que comporte a exclusão dos indivíduos da comunidade política pela 

formulação do contrato em Rousseau. O contrato é imanente na cidadania, transcendente 

aos indivíduos. Esta é a razão de que a lei sempre poderá constranger indivíduos quando 

necessário, mas jamais poderá constranger o corpo da cidadania enquanto tal. Rousseau 

não propugna a renúncia da condição humana de liberdade, não propugna renunciar à 

liberdade pela escravidão. Para Rousseau, qualquer pretensão de submeter o homem à 

escravidão é ignomínia. A capacidade humana de liberdade se mantém até diante de pos-

sível castração de liberdade, de maneira que a força constrange a liberdade efetivamente, 

mas não cria dever de obediência. O princípio da obediência é fruto de liberdade, não de 

força (isso foi mostrado no Argumento político, tópico 5.3, principalmente). E, de fato, a 

liberdade do homem é anterior à liberdade do cidadão. Segundo Rousseau, o homem não 

tem o direito de alienar sua liberdade por meio de convenção. De maneira que a liberdade 

do homem e do cidadão são distintas. Isso confirma o que ele disse no Segundo discurso, 

de que a liberdade do homem não se reduz à liberdade do cidadão954. 

 
953 Ao contrário da aposta feita por Ernst Cassirer, em que sugere que Rousseau faz de duas exigências uma 

só, a de que o “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). 

954 Rousseau questiona o que disse Pufendorf: “tout de même qu’on transfère son bien à autrui par des 

conventions et des contrats, on peut aussi se dépouiller de sa liberté en faveur de quelqu’un. C’est là, ce me 

semble, un fort mauvais raisonnement; car premièrement le bien que j’aliène me devient une chose tout à 

fait étrangère, et dont l’abus m’est indifférent, mais il m’importe qu’on n’abuse point de ma liberté, et je 

ne puis sans me rendre coupable du mal qu’on me forcera de faire, m’exposer à devenir l’instrument du 
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De acordo com a natureza do pacto social é necessária uma força universal e com-

pulsiva para mover e dispor cada parte de maneira a mais conveniente ao todo; e quando 

este poder é dirigido pela vontade geral é que é chamado de soberania955. Para Rousseau, 

o que cada um aliena956 pelo pacto social quanto ao seu poder, bens e liberdade, tem 

significado de convenção; já que os indivíduos isoladamente abrem mão de querer servir 

como equalizador ou medida das ações nas relações com os outros em função de uma 

autoridade consentida e acima de qualquer parte; nisso é que repousa exatamente o espí-

rito social957 da autoridade que deriva da primeira convenção. O geral e o anterior são 

elementos constitutivos da natureza da convenção958, de maneira que quando se trata de 

um fato ou de um direito particular sobre um ponto que não tenha sido regulado por uma 

convenção geral e anterior, a questão se torna contenciosa. 

 

crime. De plus, le droit de propriété n’étant que de convention et d’institution humaine, tout homme peut à 

son gré disposer de ce qu’il possède: mais il n’en est pas de même des dons essentiels de la nature, tels que 

la vie et la liberté, dont il est permis à chacun de jouir et dont il est moins douteux qu’on ait droit de se 

dépouiller. En s’ôtant l’une on dégrade son être; en s’ôtant l’autre on l’anéantit autant qu’il est en soi; et 

comme nul bien temporel ne peut dédommager de l’une et de l’autre, ce serait offenser à la fois la nature et 

la raison que d’y renoncer à quelque prix que ce fût. Mais quand on pourrait aliéner sa liberté comme ses 

biens, la différence serait très grande pour les enfants qui ne jouissent des biens du père que par transmission 

de son droit, au lieu que, la liberté étant un don qu’ils tiennent de la nature en qualité d’hommes, leurs 

parents n’ont eu aucun droit de les en dépouiller; de sorte que comme pour établir l’esclavage, il a fallu 

faire violence à la nature, il a fallu la changer pour perpétuer ce droit, et les jurisconsultes qui ont gravement 

prononcé que l’enfant d’une esclave naîtrait esclave ont décidé en d’autres termes qu’un homme ne naîtrait 

pas homme” (1954, p. 80; 1989, p. 106-107). 

955 “Si l’État ou la cité n’est qu’une personne morale dont la vie consiste dans l’union de ses membres, et 

si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle et 

compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme la 

nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps 

politique un pouvoir absolu sur tous les siens; et c’est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, 

porte, comme j’ai dit, le nom de souveraineté” (ROUSSEAU, CS, II, IV, §1, 2012b, p. 65-66). 

956 “On convient que tout ce que chacun aliène, par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa 

liberté, c’est seulement la partie de tout cela dont l’usage importe à la communauté; mais il faut convenir 

aussi que le souverain seul est juge de cette importance” (ROUSSEAU, CS, II, IV, §3, 2012b, p. 66). 

957 Rousseau mostra que o cego espírito de partido pode ser suplantado pelo espírito social. “Pour qu’un 

peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison 

d’État, il faudrait que l’effet pût devenir la cause, que l’esprit social qui doit être l’ouvrage de l’institution 

présidât à l’institution même, et que les hommes fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles. 

Ainsi donc le Législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il 

recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre” 

(Cf. ROUSSEAU, CS, II, VII, §9, 2012b, p. 77). 

958 “En effet, sitôt qu’il s’agit d’un fait ou d’un droit particulier sur un point qui n’a pas été réglé par une 

convention générale et antérieure, l’affaire devient contentieuse: c’est un procès où les particuliers 

intéressés sont une des parties, et le publie l’autre, mais où je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, ni le juge 

qui doit prononcer” (Cf. ROUSSEAU, CS, II, IV, §6, 2012b, p. 67). 

 



295 

 

8.4 Condição de efetividade da convenção como ato de soberania do povo 

A efetividade da convenção é melhor visualizada no momento da instituição do 

interesse comum, quando cada um se submete necessariamente às condições que impõe 

aos outros, e, que Rousseau denomina: “acordo admirável do interesse e da justiça, que 

dá às deliberações comuns um caráter de equidade que vemos se esvanecer na discussão 

de todo afazer particular, por falta de um interesse comum que una e identifique a regra 

do juiz com a da parte”959. A condição de acontecimento desse acordo do interesse e da 

justiça com equidade opera com o esvaziamento de possíveis conflitos de interesse960, 

típicos do espírito de partido. 

Rousseau denomina ato de soberania a produção da vontade geral, que obriga ou 

favorece igualmente a todos os cidadãos; já que o soberano conhece somente o corpo da 

nação e não pode fazer distinção alguma dos membros que a compõem. Por definição, o 

ato de soberania961 é uma convenção do corpo com cada um dos seus membros. Estão nas 

próprias convenções gerais (a abordagem do convencional como aquilo que é fixado por 

leis será no próximo capítulo) os limites racionais ao agir do poder soberano sobre a co-

munidade, e dos indivíduos sobre outros e separadamente. Conforme Rousseau, 

Se vê por isso que o poder soberano, tão absoluto, tão sagrado, tão in-

violável que seja, não ultrapassa nem pode ultrapassar os limites das 

convenções gerais, e que todo homem pode dispor plenamente do que 

 
959 Cf. ROUSSEAU, CS, II, IV, §7, 2012b, p. 67-68. 

960 O interesse comum funciona como uma espécie de regra de ouro que deve ser cultivada no espírito da 

cidadania. Inserimos, a partir de Rousseau, um ponto de reflexão via condição do véu da ignorância e a 

distinção entre vontade geral e vontade de todos. Conforme Jouary, o conceito “véu da ignorância” em 

Rawls remete ao Contrato social (II, IV, §§7-8). Relativo ao que Rawls chama de “véu da ignorância”, ele 

diz: “É o que está atrás desse ‘véu de ignorância’ que me obriga a fazer abstração de todo interesse pessoal 

egoísta, que eu seja comedido de raciocinar verdadeiramente em política, com a única preocupação de uma 

justiça para todos”. E completa: “A reflexão cidadã só pode pretender buscar sinceramente o que é legítimo 

senão ela se coloca em busca de um universal que, por definição, nunca existiu. O que vale para Rawls vale 

para Rousseau: seu conceito de ‘vontade geral’ é fundamental e não deveria ser confundido com a ‘vontade 

de todos’”. Neste sentido, vale aqui esse autoquestionamento: “Cabe a cada um de nós se perguntar com 

todo rigor se, uma vez em sua vida, verdadeiramente raciocinou e decidiu sobre suas escolhas políticas 

como cidadão” (JOUARY, 2012, p. 207- 208). 

961 “Qu’est-ce donc proprement qu’un acte de souveraineté? Ce n’est pas une convention du supérieur avec 

l’inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres; convention légitime, parce qu’elle 

a pour base le contrat social; équitable, parce qu’elle est commune à tous; utile, parce qu’elle ne peut avoir 

d’autre objet que le bien général; et solide, parce qu’elle a pour garant la force publique et le pouvoir 

suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu’à de telles conventions, ils n’obéissent à personne, mais 

seulement à leur propre volonté: et demander jusqu’où s’étendent les droits respectifs du souverain et des 

citoyens, c’est demander jusqu’à quel point ceux-ci peuvent s’engager avec eux-mêmes, chacun envers 

tous, et tous envers chacun d’eux” (CS, II, IV, §8, 2012b, p. 68). Grifos meus. 
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lhe foi deixado de seus bens e de sua liberdade por essas convenções; 

de modo que o soberano jamais tem direito de onerar um súdito mais 

que um outro, porque então, a questão tornando-se particular, seu poder 

não é mais competente962. 

Rousseau sugere que o modo de operar tanto do poder soberano quanto dos indi-

víduos respeitando-se os limites das convenções gerais proporciona às ações o caráter de 

legitimidade963. E que todo homem pode dispor plenamente do devido direito de seus 

bens e de sua liberdade por essas convenções. 

Portanto, as convenções gerais tal como a convenção do corpo com cada um de 

seus membros são propriamente um ato de soberania e funcionam como verdadeiros li-

mites racionais em base de mútua reciprocidade, tanto para o poder soberano como para 

os homens individualmente. Respectivamente, conforme o Capítulo IV, Livro II do Con-

trato social, “legítima porque este tipo de convenção tem por base o contrato social, 

equitativa porque ela é 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”964. 

  

 
962 O que Rousseau diz sobre esses limites racionais no Manuscrito de Genebra (2012a, p. 73) é mantido 

em sua última versão do Contrato social: “On voit par là que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, 

tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, et que tout homme 

peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conventions; de sorte 

que le souverain n’est jamais en droit de charger un sujet plus qu’un autre, parce qu’alors, l’affaire devenant 

particulière, son pouvoir n’est plus compétent” (II, IV, §9, 2012b, p. 68). 

963 A teoria da legitimidade em Rousseau é, propriamente, a legitimidade democrática. Nesse sentido, é bom 

acompanhar a contribuição crítica feita por José Guilherme Merquior, em Rousseau e Weber: dois estudos 

sobre a teoria da legitimidade (Cf. MERQUIOR, 1990). Segundo Merquior, a teoria da legitimidade de 

Rousseau apresenta “cinco grandes méritos: perspicácia psicológica, excelência política, sagacidade 

sociológica, validez histórica e solidez cognitiva” (Idem, p. 73). Ele também avalia a teoria da legitimidade 

de Rousseau “confessadamente normativa e não analítica” (ibid., p. 150). 

964 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 68. 
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CAPÍTULO 9 – DISTINÇÃO ENTRE NATURAL E LEGAL965 

Este capítulo denominado distinção entre natural e legal é a terceira meta da Parte 

II, portanto, a nona deste tese; cujo objeto compreende a distinção entre natural e legal, 

cuja dificuldade é a coexistência entre sensibilidade e inteligibilidade. De maneira que a 

distinção entre natural e legal capta a condição de coexistência da inteligibilidade com a 

sensibilidade. Objetivou-se caracterizar a convenção na distinção entre natural e legal 

para a recepção de especificidades das instâncias do direito e a coexistência delas na or-

dem social. Observa-se que Rousseau atenta-se ao afastamento da natureza física sem 

perder aquilo que é inato da condição humana, cujo valor constituinte pode servir como 

qualificativo da dignidade da pessoa moral no corpo político social. Ele também se atenta 

ao quadro da expansão e progresso lento das ideias do direito natural e da fraternidade 

comum a todos os homens que avança a humanidade antes circunscrita à dominação966. 

O que nos levou à hipótese de que as conveniências nas instâncias da sociedade civil são 

tensões que ocasionam esvaziamento de conteúdo e sentido no âmbito legal. Esta análise 

sobre a distinção natural e legal em Rousseau tem como fio a concepção de natural967 

como aquilo que se manifesta retamente e segue a ordem da natureza das coisas, indepen-

dentemente de convenção humana. Em sentido contrário e paralelamente, o legal é o que 

depende de convenção e se constitui por correspondência à dupla universalidade da lei, 

dado que “a lei reúne a universalidade da vontade que estatui e a universalidade do ob-

jeto”968 estatuído. O Manuscrito de Genebra sugere que a ordem natural em vez de de-

saparecer fica eclipsada, sendo compensada positivamente por homens que se inquietam 

 
965 Aceita-se comumente o convencional em vez de legal em contrário ao natural. Observa-se, no entanto, 

que o convencional capta sentidos e se amplia além do âmbito legal para dialogar diretamente com aquilo 

que é costumeiro entre os homens. Também se observa que é no âmbito do legal, de fato, que ocorre o 

contraste com o natural e que esse contraste é mais frequente; além do mais, o campo do legal pode se dá 

de maneira esvaziada, perdendo em conteúdo e sentido. Por outro lado, não se pode pensar que o 

convencional dispensa absolutamente a ordem da natureza das coisas, apenas porque a ordem natural 

independe de nossa vontade. Concordamos com Robert Derathé, quando assevera que “todos os esforços 

de Rousseau tendem a encontrar um sistema político que resta conforme ao ideal do direito natural” 

(DERATHÉ, 1950, p. 171). 

966 Esta dominação remete ao problema de nossa tese que é formulado da seguinte maneira: como é possível 

a convergência de interesse para a consecução da vontade geral no seio da sociedade civil? – Por quê? 

Talvez, se houvesse ficado apenas sob os cuidados da natureza providente sua vida restaria suficientemente 

abastecida, à qual cuja entrega real faria com que todas as necessidades que ansiamos fora dela, além de 

não ter sentido algum para ele, teriam ficado fora de seu alcance. 

967 “O que está bem e conforme à ordem é tal pela natureza das coisas e independentemente das convenções 

humanas” (ROUSSEAU, CS, II, VI, §2, 2012b, p. 71-72. 

968 “On voit encore que la loi réunissant l’universalité de la volonté et celle de l’objet, ce qu’un homme, 

quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi: ce qu’ordonne même le Souverain sur un 

objet particulier n’est pas non plus une loi mais un décret, ni un acte de souveraineté mais de magistrature” 

(ROUSSEAU, CS, II, VI, §8, 2012b, p. 73). 
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e abraçam a humanidade por meio de convenção. Não se trata de confundir as ordens 

natural e convencional, mas compreender o sentido para além da existência conceitual e 

artificial do Estado, responder porque os homens fazem o Estado, concretamente. Nosso 

problema é o seguinte: como a ordem legal resolve o esvaziamento de seu conteúdo e 

sentido? Assim, é necessário esforço racional e vontade livre, dado a exigência da capa-

cidade de recepcionar e tratar a relação com o outro em plano de maior universalidade de 

direito. Isto leva-nos à questão das condições, à questão da convenção, que as leis não 

são mais que condições da associação civil. Talvez pudéssemos pensar que a boa ordem 

positiva é uma ordem racional e razoável; provoca a humanidade além da indiferença e 

egoísmo. 

9.1 Raciocinando o direito natural 

Este recorte com o título raciocinando o direito natural concebe o direito natural 

como advento do gênero humano em sociedade de maneira raciocinada, entende-se que 

a lei natural é uma racionalidade. O direito natural não é um elo perdido (tratamos desse 

assunto no Argumento antropológico), mas as possibilidades que se encontram mais en-

raizadas na existência do modo relacional do homem no mundo da vida em sociedade; 

portanto, o fio969 do direito natural raciocinado projeta-se durante toda essa sua existência. 

Este reconhecimento supera a constituição física, sendo indispensável aos direitos natu-

rais e humanos. 

Do ponto de vista epistemológico, observa-se a existência de um intenso debate 

quanto a ausência ou presença do direito natural na teoria de Rousseau. Concorda-se com 

Robert Derathé, quando assevera que “todos os esforços de Rousseau tendem a encontrar 

um sistema político que resta conforme ao ideal do direito natural”970. Percebe-se que Leo 

Strauss levanta a potência do convencionalismo rousseauniano que substitui a natureza 

pela história, enquanto aponta o aspecto transcendente do direito natural como produção 

da humanidade971 se fazendo historicamente. 

 
969 Dialogando com Rousseau, em que disse “O homem que medida é um animal depravado” exceder os 

limites da vida orgânica, “não é um melhoramento, mas uma deteriorização da natureza humana”. Cassirer 

reitera: “não existe remédio para essa inversão da ordem natural. O homem não pode fugir à sua realização. 

Não estando mais num universo meramente físico, o homem vive em um universo simbólico. A linguagem, 

o mito, a arte e a religião são partes desse universo. São os variados fios que tecem a rede simbólica, o 

emaranhado da experiência humana. Todo o progresso humano em pensamento e experiência é refinado 

por essa rede, e a fortalece” (CASSIRER, 2012, p. 48). 

970 Cf. DERATHÉ, 1950, p. 171. 

971 Rousseau vê a desproporção entre liberdade indefinida e indefinível e as exigências da sociedade civil, 

pois, conforme Leo Strauss, a sua ida “ao estado de natureza ao nível da humanidade era a base ideal para 
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Roger Master avalia que “estudar as obras filosóficas de Rousseau permanece um 

exercício estéril se não houver pertinência a respeito dos problemas humanos e sociais 

que persistem”972, mas ao testar a pertinência delas ocorre a suplantação do plano funda-

mental das inquietações filosóficas rousseaunianas pelo cotejamento de realidades auto-

máticas cujo enquadramento por si só é temerário. Principalmente em dizer que a doce 

voz da natureza apontada na teoria política de Rousseau não é mais um guia infalível ao 

homem da sociedade civil, o que não impede, segundo Robert Derathé973, a capacidade 

de se escolher entre exemplares de vida entre homem e cidadão para realização de um 

mesmo ideal de liberdade e igualdade. 

A teoria política de Rousseau concebe o estabelecimento das leis positivas legiti-

mamente válidas em toda sociedade civil, segundo Victor Goldschmidt974, por imitação 

da inflexibilidade e impessoalidade constitutivas do rigor das leis da natureza para prote-

ger os indivíduos e a coesão da própria comunidade. No entanto, conforme Yves Var-

gas975, é um erro atribuir a Rousseau uma posição favorável ao direito natural, adiantando 

não haver equipolência entre a afirmação positivista de lei em Rousseau com o positi-

vismo de Hobbes. 

Milton Nascimento976 reitera que o Contrato social ausenta totalmente os direitos 

naturais como forma de estabilidade da nova ordem, mantendo seu entendimento de que 

o homem natural não desaparece totalmente porque é a possibilidade de criação de uma 

nova ordem sempre condicionada à renúncia de sua condição anterior. Não se percebe 

discordância com a interpretação de que a solução de Rousseau está conforme à inspira-

 

reivindicar uma liberdade da sociedade que não fosse uma libertação em vista de algo. Era ideal para 

invocar a partir da sociedade algo impreciso e indefinível: uma inviolabilidade sagrada e última do 

indivíduo, não remido nem justificado” (STRAUSS, 2014, p. 356-357). 

972 Cf. MASTERS, 2002. p. 473. Ele não tem em conta que a teoria da escala prevista na obra política 

rousseauniana permite aproximações, contanto que a condição de distância seja mantida. 

973 Cf. DERATHÉ, 1983, p. 121-124. 

974 Cf. GOLDSCHMIDT (1984a, p. 147-161), remete diretamente ao artigo de Gérard Lebrun, intitulado: 

Contrat social ou marcé de dupes? (LEBRUN, 1980, p. 25-34). Goldschmidt esclarece equívoco de Lebrun 

sobre a ausência de independência do homem na sociedade civil estilizada por Rousseau. 

975 Cf. VARGAS, Yves. [2008]. Rousseau et le droit naturel. Trans/Form/Ação, n.31 (1), p. 25-52, 2008. 

976 Cf. NASCIMENTO, Milton Meira do. [2011]. Jean-Jacques Rousseau: os princípios do Direito Político 

e a História. Discurso, Revista do Departamento de Filosofia da USP, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, n. 41, p. 47-76, 2011. 
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ção fundamental do direito natural, como reitera Goldschmidt, em que se lê: “A conven-

ção que funda o direito de soberania ‘não vem’, sem dúvida, ‘da natureza’, mas está con-

forme à natureza, e é somente essa conformidade que a torna válida e até a torna adequa-

damente uma convenção”977. Neste sentido, por exemplo, a ideia de ocupação ou conven-

ção são possibilidades colocadas a partir de referenciais do direito natural. Digamos as-

sim, a primeira prova dada em favor da existência do direito natural é a lei social. Logo, 

a primeira prova do afastamento do direito natural é a vigência da primeira ordem social. 

9.2 A questão da imanência e transcendência do direito natural 

Será que a natureza quis implantar nos seres humanos algo além da receptividade 

de sentimentos? Mostramos a tendência do gênero humano à sociedade, principalmente 

no Argumento antropológico (tópico 2.6.2). A lei natural ultrapassa o estado de natureza 

pela sua vinculação na espécie. Aquilo que se constitui como substancialidade do gênero 

humano sempre tem participação nele, porque tem imanência. Ora, por essa perspectiva, 

somos levados a pensar que existe uma relação antitética pela noção de imanência e trans-

cendência do direito natural. Mas, geralmente, as reflexões sobre a imanência e a trans-

cendência do direito natural são feitas a partir da noção de soberania, cuja análise se re-

gistra, geralmente, de duas maneiras, pela oposição e pela separação. Primeiro, pela opo-

sição, concorda-se com Derathé, segundo o qual a soberania em Rousseau nada prescreve 

contra a lei natural, nem contra os limites da utilidade pública978. Segundo, pela separa-

ção, concorda-se com interpretação anteriormente dada por Goldschmidt, segundo a qual 

a convenção que funda o direito de soberania sem ter vindo da natureza mantém confor-

midade com ela, cuja conformidade lhe fornece validez e adequação. 

Conceitua-se o natural como aquilo que se manifesta retamente e segue a ordem 

da natureza das coisas, independentemente de convenção humana979. “O que está bem e 

conforme à ordem é tal pela natureza das coisas e independentemente das convenções 

humanas”980. Em sentido contrário e paralelamente, o legal é o que depende de convenção 

e se constitui por correspondência à dupla universalidade da lei, dado que “a lei reúne a 

 
977 Cf. GOLDSCHMIDT, 1983, p. 665. 

978 Cf. DERATHÉ, 1950, p. 340-341. 

979 “O que está bem e conforme à ordem é tal pela natureza das coisas e independentemente das convenções 

humanas” (ROUSSEAU, CS, II, VI, §2, 2012b, p. 71-72). 

980 Cf. ROUSSEAU, CS, II, VI, §2, 2012b, p. 71-72. 
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universalidade da vontade que estatui e a universalidade do objeto”981 estatuído. Caracte-

rizadamente, o legal é o convencional e completamente fixado pela lei982. O convencional 

capta sentidos e se amplia além do âmbito legal para dialogar diretamente com aquilo que 

é costumeiro entre os homens. É no âmbito legal que ocorre o contraste com o natural 

com mais frequência; também é no campo legal que ocorre esvaziamento, perda de con-

teúdo e sentido. Razão pela qual se explica porque o convencional não pode dispensar 

absolutamente a ordem da natureza das coisas, além de ser a ordem natural independente 

de nossa vontade. Assim, o legal é o convencional e completamente fixado pela lei983. A 

superação do direito natural pelo direito positivo que se dá no seio da própria humanidade 

não culmina no desaparecimento da ordem natural. A inventividade humana é propícia 

para a superação de força anterior mas é incapaz de levá-la ao seu aniquilamento total. 

9.3 A lei natural como substancialidade das convenções 

Ora, se, de fato, as ordens natural e legal são separadas; e considerando o princípio 

filosófico acolhido pelo Contrato social de que entre coisas de diversas naturezas não se 

pode fixar nenhuma verdadeira relação(conexão com o Capítulo 1 – Argumento ontoló-

gico e o Capítulo 2 – Argumento antropológico, tópico 2.2 Possibilidade de conhecer o 

homem), indagamos: será que a noção de convenção que serve como fundamento da so-

ciedade civil, já delineada no Segundo Discurso, que toma como base um contrato social, 

se bem combinada e alargadamente, como arquitetônica de humanidade, poderia englobar 

e traduzir, verdadeiramente, em plano de maior universalidade, algo da essência da ordem 

natural? 

A lei natural é a ordem da natureza que vale para todas as espécies, tem natureza 

e função conservativa, tal como se define pela lei da conservação: “É a lei da conservação 

que a própria natureza estabeleceu entre as espécies e que as mantém todas malgrado sua 

 
981 “On voit encore que la loi réunissant l’universalité de la volonté et celle de l’objet, ce qu’un homme, 

quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi: ce qu’ordonne même le Souverain sur un 

objet particulier n’est pas non plus une loi mais un décret, ni un acte de souveraineté mais de magistrature” 

(ROUSSEAU, CS, II, VI, §8, 2012b, p. 73). 

982 A modalidade do direito tal como ocorre “no estado de natureza, onde tudo é comum” é distinta da forma 

que se constitui no estado civil, em que, segundo Rousseau: “todos os direitos são fixados pela lei” 

(ROUSSEAU, CS, II, VI, §2, 2012b, p. 72). 

983 A modalidade do direito tal como ocorre “no estado de natureza, onde tudo é comum” é distinta da forma 

que se constitui no estado civil, em que, segundo Rousseau: “todos os direitos são fixados pela lei” 

(ROUSSEAU, CS, II, VI, §2, 2012b, p. 72). 
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desigualdade”984. 

Conforme Rousseau, o que advém da natureza é simultaneamente inteligível e 

sensível, e se constitui como determinação natural ao agir humano. Isso se sustenta pelo 

fato de que a lei natural está escrita na razão humana e gravada no coração do homem, o 

que faz com que o homem seja capaz de direcionar quase todas as suas ações. Tal como 

ele argumenta: 

Se a lei natural estivesse escrita apenas na razão humana ela seria pouco 

capaz de dirigir a maior parte de nossas ações, mas ela está ainda gra-

vada no coração do homem em caracteres inapagáveis e é aí que ela lhe 

fala mais fortemente que todos os preceitos dos Filósofos; é aí que ela 

lhe grita que não é permitido sacrificar a vida de seu semelhante senão 

para a conservação da sua e que lhe torna horrível verter o sangue hu-

mano sem cólera, mesmo quando ele se vê obrigado985. 

Dizer que a lei natural está escrita na razão humana e gravada no coração do ho-

mem implica, portanto, dizer que o homem subjetivamente possui aptidão natural para 

receber os ditames da ordem natural e que essa capacidade natural garante ao homem a 

direção das suas próprias ações. 

Mas isso não quer dizer que a ordem natural consiste objetivamente em obrigação 

e dever de obediência, de maneira que o homem esteja obrigado a se conformar à lei 

natural. Então questionamos: por que a ordem natural que vale tanto para as coisas quanto 

para os homens não persiste efetivamente para os homens em sociedade? 

Rousseau oferece resposta ao questionamento anterior, e a sua resposta está loca-

lizada no Contrato social. Após tipificar a ordem natural como a ordem da real necessi-

dade e a ordem positiva ou convencional como a ordem do domínio da vontade, Rousseau 

faz a seguinte ressalva: “Tão logo essa necessidade cesse, o liame natural se dissolve” e 

ainda acrescenta: “Se eles continuam a permanecer unidos não é mais naturalmente é 

voluntariamente, e a família ela mesma não se mantém senão por convenção”986. Assim, 

enquanto essa real necessidade é determinante para a formação de união natural, por sua 

 
984 Cf. ROUSSEAU, PDG, 2008c, p. 78; 2011b, p. 163. 

985 Cf. ROUSSEAU, PDG, 2008c, p. 51 e 74; 2011b, p. 159. 

986 Cf. ROUSSEAU, CS, I, II, §1, 2012b, p. 42. 
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vez a continuidade dessa mesma sociedade dependerá, portanto de ato voluntário e con-

vencional. Constitui-se voluntário, o ato de liberdade, e convencional, o que passa por 

deliberação. É da própria natureza do homem que ele retira o fundamento da liberdade 

natural. Esta modalidade de liberdade é a liberdade comum e se faz como determinação 

dela para ela mesma tendo como objeto a própria conservação do homem. Segundo Ro-

usseau, a liberdade comum integra a condição humana; como se lê no Contrato social, 

em que diz: 

A liberdade comum é uma consequência da natureza do homem. Sua 

primeira lei é a de velar pela sua própria conservação, seus primeiros 

cuidados são os que ele se dá a si mesmo, e, logo que esteja na idade da 

razão, sendo o único juíz dos meios adequados para se conservar torna-

se com isso seu próprio mestre987. 

A determinação de velar pela sua própria conservação dimensiona o modo da na-

tureza de cuidar dela mesma. Por meio desse modo é que o homem se faz como autode-

terminação988, ou seja, se produz livremente. A natureza conservativa persiste no cuidado 

que o homem se dá a si mesmo; quer dizer, a conservação mora na atitude de cuidado de 

si. 

Segundo Rousseau, a ocorrência da participação da natureza989 que se dá em todas 

as espécies também acontece na constituição humana e independentemente de conven-

ções. Mas, enquanto a funcionalidade da máquina animal segue em pura sintonia com o 

 
987 Cf. ROUSSEAU, CS, I, II, §2, 2012b, p. 43. 

988 Sobre a autodeterminação do gênero humano, Ernst Cassirer, em Kant, vida y doctrina, compreendendo 

Kant além de Rousseau, ressalta que: “El destino del género humano no es ninguna fatalidad que le haya 

sido impuesta por ninguna “naturaleza” ciega, por ninguna “providencia”, sino el resultado y la obra de su 

propia y libre autodeterminación” (CASSIRER, 1978, p. 471). 

989 Jacques Maritain, em O Homem e o Estado, buscando o alicerce ontológico transcendental para os 

direitos humanos a partir da lei natural faz incursão temerária contra Rousseau: “Por outras palavras, o 

homem deve apenas “obedecer a si mesmo”, como o disse Jean-Jacques Rousseau, porque toda medida ou 

toda regra oriunda do mundo e da natureza (e, finalmente, sabedoria criadora) destruiria, ao mesmo tempo, 

sua autonomia e sua dignidade suprema” (MARITAIN, 1956, p. 99). Em outra obra sobre Os direitos do 

homem e a lei natural, ele completa: “Esta filosofia não fundamentou os direitos da pessoa, porque nada 

se fundamenta sobre a ilusão; ela comprometeu e dissipou esses direitos, porque levou os homens a 

concebê-los como direitos propriamente divinos, infinitos, portanto” (MARITAIN, Jacques [1967]. Os 

direitos do homem e a lei natural. 3. ed. Tradução Afrânio Coutinho. Prefácio de Alceu Amoroso Lima 

(Tristão de Athayde). Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1967. p. 64). Apontando duas espécies 

de pseudo-realismo: o “otimista que vai de Rousseau a Lenine, que nutriu os homens de falsas esperanças, 

pretendendo apressar e deturpando o sentido de emancipação a que aspiram” e o “pessimista que vai de 

Maquiavel a Hitler, e que verga o homem sob a violência, retendo dele apenas a animalidade que o 

escraviza” (MARITAIN, 1967, p. 57). 
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mecanismo das determinações da natureza990, não obstante a funcionalidade da máquina 

humana prossegue para além de apreender991 o seu próprio mecanismo e tem potenciali-

dade992 para se reinventar e se movimentar, distintamente, em superação e desloca-

mento993 para fora de sua natureza originária (como foi demonstramos no tópico 2.2 Pos-

sibilidade de conhecer o homem). 

Talvez por causa disso Rousseau seja levado a pensar que a liberdade natural, de 

fato, sofre alterações por meio de convenções, mas que ela não pode ser extraída total-

mente do homem. Como insinua o seguinte aviso: 

Mas é em vão que se pensa aniquilar a natureza, ela renasce e se mostra 

onde menos se espera. A independência que se tira dos homens se refu-

gia nas sociedades, e esses grandes corpos entregues a seus próprios 

impulsos produzem os choques mais terríveis à proporção em que suas 

massas excedem sobre as dos indivíduos994. 

Seria uma temeridade anular totalmente o homem natural, porque se arrancaria de 

 
990 “La nature commande à tout animal, et la bête obéit. L’homme éprouve la même impression, mais il se 

reconnaît libre d’acquiescer, ou de résister; et c’est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre 

la spiritualité de son âme: car la physique explique en quelque manière le mécanisme des sens et la 

formation des idées; mais dans la puissance de vouloir ou plutôt de choisir, et dans le sentiment de cette 

puissance on ne trouve que des actes purement spirituels, dont on n’explique rien par les lois de la 

mécanique” (ROUSSEAU, 1954, 47). 

991 “Plus on médite sur ce sujet, plus la distance des pures sensations aux plus simples connaissances 

s’agrandit à nos regards; et il est impossible de concevoir comment un homme aurait pu par ses seules 

forces, sans le secours de la communication, et sans l’aiguillon de la nécessité, franchir un si grand 

intervalle” (Ibid., p. 50). 

992 O homem possui a “faculdade de se aperfeiçoar” que é uma virtualidade efetiva e constante em sua 

animalidade, que lhe torna bastante distinto como espécie; pois, a perfectibilidade é o dispositivo que 

possibilita que o homem do animal se transforme em homem do homem. No entanto, Rousseau admite que, 

o que o homem ganha com a “perfectibilidade” ele perde depois com a velhice ou acidentalmente (Cf. 

ROUSSEAU, 1954, p. 48). “Pensar o imprevisível, pensar o que excede o entendimento e inquiri-lo em 

seguida”, é, conforme Yves Vargas, “o que Rousseau tentou dando ao homem a qualidade de ser 

perfectível”. Em sua avaliação, “a filosofia materialista foi ingrata com Rousseau e não reconheceu a 

fecundidade dessa teoria da perfectibilidade”. Para ele, a culpa por essa ingratidão ter ocorrido é de Kant: 

“O que Rousseau inscreve na turbulência do ser, em inquietude do real, Kant o traduz em exigência da pura 

razão, em princípio regulador. Quando, segundo Kant, precisou reinventar uma causalidade ontológica, não 

se pensou em se filiar a uma teoria rousseauísta tão compromissada” (VARGAS, 2005, p. 176). 

993 Conforme Rousseau, “l’homme sauvage, privé de toute sorte de lumières, n’éprouve que les passions de 

cette dernière espèce; ses désirs ne passent pas ses besoins physiques (...) et la connaissance de la mort, et 

de ses terreurs, est une des premières acquisitions que l’homme ait faites, en s’éloignant de la condition 

animale” (ROUSSEAU, 1954, p. 49). 

994 Cf. ROUSSEAU, PDG, 2008, p. 76; 2011, p. 161. 
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sua constituição a possibilidade de criação de uma nova ordem995 social. Como mostra-

mos no Argumento jurídico, independência e liberdade não dizem a mesma coisa, nem 

antes nem depois da invenção da sociedade. 

Concernente à independência, somos levados a perceber que Rousseau parece in-

dicar apenas dois modos de independência, sendo o primeiro superado artificialmente 

pelo segundo. A primeira modalidade de independência remete à natureza do homem 

como indivíduo sob a ordem natural; e a segunda retrata a independência do homem da 

condição de sociabilidade, o homem que forma aglomerados de corpos e em conflitos. 

Trabalha-se com a tese de que as relações de agregação e formação de sociedade são 

propícias aos conflitos. Mas, no entanto, é possível, paralelamente, acompanhar a ligeira 

sugestão de que os corpos também podem não ser entregues aos seus próprios impulsos, 

o que evitaria a produção de conflitos entre os indivíduos. Por essas entrelinhas somos 

levados a indagar sobre a terceira e última modalidade de independência, a que Rousseau 

vai extrair da noção de convenção legítima. 

Conforme Rousseau, no Capítulo VIII do Livro I do Contrato social, o primeiro 

modo de independência revela o homem como “animal estúpido e limitado” e localiza-

damente no estado de natureza; de maneira que a vida desse indivíduo se encontra sob os 

cuidados da natureza e depende inteiramente da força e grandeza limitadas em seu próprio 

corpo. Já o segundo modo de independência revela o animal corrompido na figura de um 

 
995 Meticulosamente observado pelo Milton Nascimento, a tarefa do legislador precisa anular o homem 

natural e construir o cidadão, mas não pode levar o homem natural ao desaparecimento total; pois, segundo 

ele, no limite, caso pereça o Estado, ele será a possibilidade de criação de uma nova ordem, que implicará 

sempre a renúncia da sua condição natural (Cf. NASCIMENTO, 2011, 56). 
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ser “inteligente e homem”996 em união com outro formando assim a sociedade997; de ma-

neira que a sua vida passa a depender do aglomerado de forças em favor de seu grupo; o 

que indica tratar-se no primeiro momento do estado civil em modo corrompido. Todavia, 

notamos um desdobramento998 do segundo modo de independência, o que se refere à con-

dição dos aglomerados de corpos em conflito que reflete999 na produção do terceiro modo 

de independência. Trata-se do modo de independência constituído por meio do verdadeiro 

contrato social e que, segundo Rousseau, torna “o homem verdadeiramente senhor de 

si”1000. Este modo de independência é que indica a existência verdadeiramente do estado 

civil legítimo. 

Há, de fato, portanto, três modos de independência detectados por Rousseau: em 

estado natural, a independência natural e reta, porque é conforme a natureza; em estado 

corrompido, a independência desviada e injusta, porque se dá contra a de outro homem; 

 
996 Rousseau mostra que “a passagem do estado de natureza ao estado civil produz no homem uma mudança 

bem notável”, “de um animal estúpido e limitado, fez um ser inteligente e um homem”: “d’un animal 

stupide et borné, fit un être intelligent et un homme” (CS, I, VIII, §1, 2012b, p. 57). No estado primitivo o 

homem “é o mais meigo” (“que rien n’est si doux que lui dans son état primitif”), situado pela natureza 

distantemente “da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil” (Segundo discurso, 1954, 

p.72; 1989, p. 91). Rousseau relaciona a condição natural à condição de sociabilidade ao dizer que: 

“nascemos estúpidos, temos necessidade de juízo” (Emílio, I, 2002, p. 9; 1992, p. 10). Rousseau estabelece 

a distinção entre homem natural e homem civil: “O homem natural é todo para ele; é a unidade numérica, 

o inteiro absoluto, que não tem relação senão consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil não 

é senão uma unidade fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o inteiro, 

que é o corpo social”. Em seguida, Rousseau mostra a função da instituição social, quando diz: “As boas 

instituições sociais são as que sabem mais desnaturar o homem, lhe tirar sua existência absoluta para lhe 

dar uma relativa, e transportar o eu na unidade comum; de modo que cada particular não se acredite mais 

um, mas parte da unidade, e não seja mais sensível senão no todo”. Rousseau logo depois mostra a 

proeminência da ordem civil, em que diz: “Aquele que, na ordem civil, ousa conservar a primazia dos 

sentimentos da natureza não sabe o que quer. Sempre em contradição consigo mesmo, sempre hesitando 

entre suas inclinações e seus deveres, não será jamais nem homem nem cidadão; não será bom nem para si 

nem para os outros. Será um dos desses homens de nossos dias, um francês, um inglês, um burguês; não 

será nada” (Emílio, I, 2002, p. 11; 1992, p. 13). 

997 Esta sociedade em formação é substituída pelo terrível estado de guerra, de acordo com o Segundo 

discurso, tal como ele aponta: “La société naissante fit place au plus horrible état de guerre: le genre humain 

avili et désolé, ne pouvant plus retourner sur ses pas ni renoncer aux acquisitions malheureuses qu’il avait 

faites et ne travaillant qu’à sa honte, par l’abus des facultés qui l’honorent, se mit lui-même à la veille de 

sa ruine” (ROUSSEAU, 1954, p. 77; 1989, p. 98). 

998 Neste sentido, concordamos com Bruno Bernardi ao enfatizar em nota que o esquema de Rousseau 

geralmente lido como binário é ternário: “état de nature, état civil corrompu (dont le Second Discours a 

dénoncé les abus: facticité, servitude, inégalité), état civil legitime, dont le CS entend mettre au jour les 

fondements” (ROUSSEAU, 2012b, p. 197). 

999 Acompanho aqui a condição de sociabilidade fisicamente favorável à constituição do “Pacto Social” 

descrita por Rousseau, em que diz: “Como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente 

unir e dirigir as que existem, eles não têm mais outro meio para se conservar, senão de formar por agregação 

uma soma de forças que possa prevalecer sobre a resistência, de as colocar em jogo por um único móbile e 

de as fazer agir em concerto” (ROUSSEAU, CS, I, VI, §2, 2012b, p. 51-52). 

1000 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VIII, §3, p. 57. 
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e em estado legítimo, a independência justamente construída que aparece como emanci-

pação1001 política, porque o homem é senhor de si mesmo. 

Dissemos que independência e liberdade são termos que se distinguem antes e 

depois do advento da sociedade, segundo Rousseau. Mostramos no Argumento político 

que as liberdades política, civil e moral são distintas. Por definição, a liberdade política 

ou pública é aquela que participa da autoridade soberana; as liberdades civil e moral são 

as liberdades estabelecidas e definidas pela sociedade civil: civil, é a liberdade prevista 

em éditos (ou, códigos civis) que regulam as relações que os homens mantêm entre as 

próprias coisas e eles; moral, é a liberdade prevista nos costumes (ou, códigos de costume) 

que regulam as condutas, maneiras e atitudes sociais. 

Além dessas duas dimensões de liberdade por quais identificamos primeiro, a li-

berdade política como elemento essencial da esfera pública, e depois, as liberdades civil 

e moral como constitutivas da esfera privada, acrescenta-se, outra dimensão, liberdade de 

poder fruir e gozar de intimidade1002 como esfera íntima. Esta forma de liberdade tem 

 
1001 Mostra, no Livro IV do Emílio, a necessidade de juntar a política e a moral para estudar a “sociedade 

pelos homens, e os homens pela sociedade” porquanto compreende que é “a moderação dos corações que 

torna os homens independentes e livres” (ROUSSEAU, 1966, p. 306). No tópico “Educação e política” de 

sua “Introdução” ao Emílio Michel Launay, reitera que “é precisamente por isso que Rousseau escreve ao 

mesmo tempo o Emílio e o Contrato social” (In: ROUSSEAU, 1966, p. 24). Por meio desse objetivo de 

“tornar os homens independentes e livres” como tarefa político-ética, Rousseau, de fato, tenta caracterizar 

o verdadeiro homem “emancipado” politicamente. Formula sua crítica no Segundo discurso contra a noção 

de homem emancipado apontada por Hobbes e os jurisconsultos, dessa meneira: “o homem é fraco quando 

é dependente, e emancipado (émancipé) antes que seja robusto” (ROUSSEAU, 1954, p. 58). Ainda no 

Segundo discurso, ele observa as sociedades se multiplicando ou se estendendo rapidamente, e conclui 

que “não foi mais possível encontrar um só canto no universo onde se pudesse se livrar do jugo e subtrair 

sua cabeça ao gládio muitas vezes malconduzido que cada homem vê perpetuamente suspenso sobre a sua” 

(Ibid., p. 79). No vernáculo francês, emancipação (émancipation) quer dizer ação de emancipar 

(émanciper): livrar, tornar livre (affranchir, rendre libre). Enxergamos a noção de emancipação política no 

verbete de Economia política, a partir do momento em que se busca saber qual arte é capaz de tornar o 

homem livre obedecendo à lei sem que ninguém comande, servindo ao estado civil sem ter um senhor, 

agindo segundo as máximas de seu próprio julgamento sem estar em contradição consigo mesmo (Cf. 

ROUSSEAU, 2015, p. 113-114); também no Manuscrito de Genebra, I, VII (ROUSSEAU, 2012a, p. 77). 

Não podemos deixar de sublinhar que, de acordo com as Considerações sobre o Governo da Polônia, a 

tarefa de libertar os povos fazendo com que eles se emancipem politicamente é uma tarefa difícil: “Sinto a 

dificuldade do projeto de libertar (d’affranchir) vossos povos. O que temo não é somente o interesse mal-

entendido, o amor-próprio e os preconceitos dos senhores. Esse obstáculo vencido, temerei os vícios e a 

covardia dos servos. A liberdade (la liberté) é um alimento suculento (de bon suc), mas de pesada digestão; 

são necessários estômagos bem sadios para suportá-los. ... Libertar (Affranchir) os povos da Polônia é uma 

grande operação; mas ousada, perigosa, e que não se deve tentar inconsideradamente. (...) trabalhai 

primeiramente para pô-lo em ação (en oeuvre) e não liberteis (n’affranchissez) seus corpos a não ser depois 

de ter libertado (avoir affranchi) suas almas. Sem essa preliminar, contai que vossa operação resultará mal” 

(ROUSSEAU, 1982, p. 141). 

1002 Antes da “Profissão de fé do vigário sabiano” localizada no Livro IV do Emílio, ele destaca a vida na 

esfera íntima, da seguinte maneira: “sua vida era exemplar, seus costumes irreprováveis, seus discursos 

honestos e judiciosos. Vivendo com ele na maior intimidade, aprendia a respeitá-lo a cada dia mais; e tantas 

bondades tendo-me conquistado o coração, esperava com uma curiosa inquietude o momento de aprender 

sobre que princípio ele fundava a uniformidade de uma vida tão singular” (ROUSSEAU, 1966, p. 343-
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natureza, vida própria e integra o quadro constitutivo do mundo doméstico. Como exem-

plo, a relação de Sofia com seu marido Emílio, no Livro V, do Emílio, em que se lê: “Seu 

maior encanto se exerce aos poucos; não se desdobra senão na intimidade do trato”1003. 

Rousseau define a intimidade como espaço das sensibilidades e conveniências, e sendo 

marcada pela exclusividade: eu consinto (ou resisto), permito (ou reprovo)1004. Por assim 

dizer, a intimidade é a liberdade de conceder e fruir prazer em relação de amizade e ín-

tima. Tal como se vê, no aconselhamento à Sofia, assim: “Então, em lugar de vossa pri-

meira reserva, estabelecei entre vós a maior intimidade; sem leito à parte, sem recusas, 

sem caprichos. Tornai de tal modo sua metade, que ele não possa mais viver sem vós, e 

que, logo que vos deixar, sinta-se longe de si mesmo”1005. 

Nesta dimensão da liberdade, aquilo que é convencionado de maneira justa e con-

veniente responde à liberdade de conceder e permitir prazer entre eus1006 que se comuni-

cam mais intimamente. Esta liberdade é tão importante que logo que paíra sobre ela uma 

ameaça de ruína, geralmente a saída encontrada é a intervenção com ativamento de cos-

tumes sociais. 

Assim, para efeito dessa reflexão, dentre as dimensões da liberdade, destacamos 

a dignidade da liberdade pública porque é a única modalidade de liberdade que preserva 

em sua constituição a natureza da verdadeira independência; pois, o seu aparecimento é 

 

344). 

1003 “Son plus grand charme n’agit que par degrés; il ne se déploie que dans l’intimité du commerce” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 537). 

1004 No final do “segundo artigo de fé” da “Profissão de fé do vigário sabioano”, ele caracteriza a dimensão 

dessa liberdade íntima, da seguinte maneira: “Nenhum ser material é ativo por si mesmo, e eu o sou. Por 

mais que discuto isso, eu sinto, e o sentimento que me fala é mais forte que a razão que o combate. Tenho 

um corpo sobre o qual os outros agem e que age sobre eles; esta ação recíproca não é duvidosa; mas minha 

vontade é independente de meus sentidos; consinto ou resisto, sucumbo ou sou vencedor, e sinto 

perfeitamente em mim mesmo quando faço o que quis fazer, ou quando não faço senão ceder à minhas 

paixões. Tenho sempre o poder de querer, não a força de executar. Quando me entrego às tentações, ajo 

segundo o impulso dos objetos externos. Quando me reprovo esta fraqueza, não escuto senão minha 

vontade; sou escravo por meus vícios, e livre por meus remorsos; o sentimento de minha liberdade não se 

apaga em mim senão quando me depravo, e impeço enfim a voz da alma de elevar-se contra a lei do corpo” 

(ROUSSEAU, 1966, p. 364). 

1005 Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 627. 

1006 Em nota, no Livro IV do Emílio, falando contra a filosofia moderna, e, principalmente contra o 

materialismo de Locke, ele infirma para afirmar: “Se cada átomo elementar é um ser sensitivo, como 

conceberei essa íntima comunicação pela qual um se sente no outro, de modo que seus dois eus (moi) se 

confundem em um? A atração pode ser uma lei da natureza cujo mistério nos é desconhecido; mas nós 

concebemos ao menos que a atração, agindo segundo as massas, não tem nada de incompatível com a 

extensão e a divisibilidade. Concebeis a mesma coisa do sentimento?” (ROUSSEAU, 1966, p. 363). 
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investido de discricionariedade, posto que ela é a própria liberdade de julgamento. 

Neste sentido, concordamos com Rousseau, tendo por base a noção de Estado li-

vre, que não há homem ou povo livre denominado verdadeiramente emancipado, por-

tanto, sem assimilar a importância do espírito social e sem o exercício da cidadania. Cabe 

bem lembrar o que ele disse contra quem atenta contra a Cidade: “não significa outra 

coisa senão forçá-lo a ser livre”1007. 

Tratar-se-á de um triste aprendizado tanto para o indivíduo quanto para o povo, 

principalmente considerando o fato de que depois da liberdade ser perdida será mais di-

fícil garantir seu restabelecimento. Problema maior é quando se trata de eventos que pro-

vocam alterações que em vez de libertar o povo resultam em cerceamento da liberdade 

política. A reiteração de Rousseau sobre isso não é tão otimista, basta ver o que ele disse: 

Mas esses eventos são raros; essas são exceções cuja razão se encontra 

sempre na constituição particular do Estado excetuado. Elas não pode-

riam ocorrer no mesmo lugar duas vezes para o mesmo povo, porquanto 

ele pode se tornar livre enquanto é apenas bárbaro, mas já não pode 

mais quando a elasticidade civil é rompida (le ressort civil est usé). En-

tão as turbas (les troubles) podem destruí-lo sem que as revoluções pos-

sam restabelecê-los, e tão logo seus grilhões são rompidos, ele tomba 

espalhado e não existe mais. Povos livres, lembrai-vos desta máxima: 

Pode-se conquistar a liberdade, jamais será possível recuperá-la1008. 

Inquietamo-nos, ainda, com a possibilidade de consolidação de um modo de exis-

tência humana solipsista, pelo qual o homem se encontrasse reduzido tão somente à sua 

condição de indivíduo e entregue a si, sendo capaz apenas de cuidar de si e de dar conta 

dele mesmo1009. Todavia, deixamos em evidência, no Argumento antropológico, o enfra-

quecimento da hipótese do solipsismo no pensamento político de Rousseau. 

E também desenvolvemos no capítulo A questão da legitimidade a tese de que o 

 
1007 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VII, §8, 2012b, p. 56. 

1008 Cf. ROUSSEAU, CS, II, VIII, §4, 2012b, p. 80. 

1009 Rousseau parece recusar essa possibilidade logo no início do Livro I, do Emílio, em que ressalta: “No 

estado em que se encontram as coisas, um homem abandonado desde seu nascimento a si mesmo entre os 

outros seria o mais desfigurado de todos” (ROUSSEAU, 2002, p. 8; 1992, p. 9). E acrescenta: “abandonado 

a si mesmo, ele morreria de miséria antes de ter conhecido suas necessidades. ... não se vê que a raça 

humana teria perecido, se o homem não começasse sendo criança” (Idem, 2002, p. 9; 1992, p. 10). 
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alargamento do comércio íntimo entre os cidadãos constitui-se-á como obstáculo ao so-

lipsismo na sociedade civil, porque impede que o homem sinta suficiente livre para poder 

se bastar sozinho e queira se isolar completamente, culminando com o seu afastamento 

de qualquer convívio social. Entretanto, é preciso destacar que em razão do homem nascer 

e ser livre1010 não nos autoriza a pensar que o homem possa viver e desfrutar absoluta-

mente do isolamento do convívio social. Pois, em conformidade com o Livro V, do Emí-

lio, “Em rigor, todo homem permanece livre, correndo seus riscos, em qualquer lugar que 

nasça, a menos que se submeta voluntariamente às leis para adquirir o direito de ser por 

elas protegido”1011. Situação que não seria problemática no estado civil corrompido. 

Talvez essa inquietação se justificasse a partir do evento que produz a forte alte-

ração1012 na condição física do homem, elevando-o de indivíduo isolado para homem ver-

dadeiramente senhor de si. Tal como se vê no Contrato social, em que se lê: “Poder-se-

ia sobre o que procede acrescentar à aquisição do estado civil a liberdade moral, única 

que torna o homem verdadeiramente senhor de si; porque o impulso só do apetite é es-

cravidão, e a obediência à lei que se prescreve é liberdade”1013. Será que o senhor de si é 

suficientemente senhor dele para deixar de compartilhar até mesmo de possíveis redes de 

solidariedade humana? Mas, ainda que se sustente essa existência solipsista, o modo ego-

ístico de “impulso físico” e “apetite” restaria obstacularizado em função da proeminência 

da moralidade. 

Pois, quando Rousseau fala da passagem do estado de natureza para o estado civil, 

no Contrato social, ele faz questão de ressaltar que “o homem, que até aí não tinha con-

siderado senão a si mesmo, se vê forçado a agir sobre outros princípios, e a consultar sua 

razão antes de escutar suas inclinações” 1014. 

 
1010 Jacques Maritain faz objeção a Rousseau, a qual se lê: “O homem não nasce livre, senão que chega a 

sê-lo, só conquista sua liberdade a condição de servir” (MARITAIN, 2008, 133). 

1011 Cf. ROUSSEAU, 1992, p. 549. 

1012 “A passagem do estado de natureza para o estado civil produz no homem uma alteração bem notável, 

fazendo na sua conduta a justiça substituir o instinto, e dando às suas ações a moralidade que lhe faltava 

anteriormente. É então somente que, a voz do dever sucedendo à do impulso físico e o direito ao apetite, o 

homem, que até aí não tinha considerado senão a si mesmo, se vê forçado a agir sobre outros princípios, e 

a consultar sua razão antes de escutar suas inclinações” (ROUSSEAU, CS, I, VIII, §1, 2012b, p. 56). 

1013 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VIII, §3, 2012b, p. 57. 

1014 “A passagem do estado de natureza para o estado civil produz no homem uma alteração bem notável, 

fazendo na sua conduta a justiça substituir o instinto, e dando às suas ações a moralidade que lhe faltava 

anteriormente. É então somente que, a voz do dever sucedendo à do impulso físico e o direito ao apetite, o 

homem, que até aí não tinha considerado senão a si mesmo, se vê forçado a agir sobre outros princípios, e 
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Seguramente, se trata de um evento verdadeiramente moral, posto que o indivíduo 

é chamado a considerar o outro além dele mesmo, e ainda se obriga a agir com base em 

princípios e de maneira racional. Até porque, no estado civil verdadeiramente legítimo, 

em conformidade com o espírito social da própria instituição, o homem não pode viver 

sem o socorro de outrem1015. 

9.4 Efetividade da ordem legal como condição humana 

Qual é a ordem que vale efetivamente para o homem? A solução encontrada por 

Rousseau para a condição humana é a da subordinação de todos à ordenação social pela 

coexistência com a lei. É insuficiente pensar que o homem que internaliza em si mesmo 

a ordem moral vive livremente. Mais precisamente, de posse da noção de fonte externa 

de justiça, Rousseau distingue natureza, Deus e razão. Para ele, a ordem natural consiste 

na ordem das coisas, ela existe e se mantém independentemente da ordem convencio-

nal1016 ou humana. A ordem das coisas segue a ordem da natureza1017. E tudo o que segue 

a ordem da natureza, segundo ele, tem fundamento na fonte de justiça que vem de Deus 

e a razão é apta para admiti-la, mas pode não estar preparada1018 e nem tampouco é obri-

gada a recebê-la de tão alto. Conforme Rousseau, a ordem social tem necessidade de 

convenções e de leis para unir direitos e deveres, ligar a justiça ao seu objeto. Como é 

mostrado no Contrato social, em que se lê: 

O que está bem e conforme à ordem é tal pela natureza das coisas e 

independentemente das convenções humanas. Toda justiça vem de 

 

a consultar sua razão antes de escutar suas inclinações” (ROUSSEAU, CS, I, VIII, §1, 2012b, p. 56). 

1015 Um dos aspectos mais importantes para a realização da tarefa do Legislador quanto a instituição de um 

povo é que ele se sinta, segundo Rousseau, “em estado de mudar, por assim dizer, a natureza humana; de 

transformar cada indivíduo, que por si mesmo é um todo perfeito e solitário (qui par lui-même est un tout 

parfait et solitaire), em parte de um todo maior do qual esse indivíduo recebe de algum modo sua vida e 

seu ser (sa vie et son être); de alterar a constituição do homem para reforçá-la (pour la renforcer); de trocar 

por uma existência parcial e moral a existência física e independente que nós todos recebemos da natureza. 

É preciso, numa palavra, que ele tire do homem suas forças próprias para lhe dar outras que lhes sejam 

estranhas e que ele não possa fazer uso sem o socorro de outrem (sans le secours d’autrui)” (ROUSSEAU, 

CS, II, VII, §3, 2012b, p. 75). 

1016 Esta distinção apareceu antes no Manuscrito de Genebra, em que diz: “O que está bem e conforme à 

ordem é tal pela natureza das coisas e independentemente de toda convenção humana” (Livro II, Capítulo 

IV, 2012a, p. 121).  

1017 Rousseau atenta-se para a primeira ordem de necessidade, a que se dá na relação das causas e dos efeitos 

e existe independentemente da espécie humana. 

1018 Não basta captar a universalidade é necessário prová-la, para que ela seja admitida objetivamente entre 

nós. 
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Deus, só ele é a sua fonte; mas se nós soubéssemos recebê-la de tão 

alto, nós não teríamos necessidade nem de governo nem de leis. Sem 

dúvida existe uma justiça universal emanada da razão somente; mas 

essa justiça, para ser admitida entre nós, deve ser recíproca. A conside-

rar humanamente as coisas, na falta de sanção natural, as leis da justiça 

são vãs entre os homens; elas só fazem o bem ao mau e o mal ao justo, 

quando são benéficas esses as observam em relação a todo mundo sem 

que ninguém as observe para com ele. É necessário, portanto, conven-

ções e leis para unir os direitos aos deveres e ligar a justiça a seu objeto. 

No estado de natureza, onde tudo é comum, não devo nada para quem 

nada prometi; só reconheço como do outro o que me é inútil. Não é 

assim no estado civil, em que todos os direitos são fixados pela lei1019. 

Rousseau mantém na versão definitiva do Contrato social sua resistência, concer-

nente à justificação e validade da ordem natural e da noção de Lei natural, tal como des-

crita no Manuscrito de Genebra, de que pudesse existir algum tratado ditado pela natu-

reza1020 sobre nós. A resistência de Rousseau quanto a justificação e validade da ordem 

natural e da lei natural se manifesta devido a duas dificuldades localizadas concretamente 

na condição humana: uma, dialoga diretamente com a noção de fonte, e a outra, com a 

noção de validade. 

Primeiro, Rousseau percebe a dificuldade em sustentar a recepção automática da 

fonte externa de justiça divina, mostrando que se isso fosse tão autoevidente não teríamos 

necessidade de governo nem de leis. Talvez, em decorrência disso, somos levados à jus-

tificação da fonte na própria razão. De fato, Rousseau também deixa patente uma espécie 

de justiça universal emanada somente da razão, de maneira que a existência dessa justiça 

é naturalmente condicionada à necessidade de reciprocidade. Não se trata mais daquela 

justiça natural em viés da relação de causa e efeito, constitutiva da ordem da natureza das 

 
1019 “Ce qui est bien et conforme à l’ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des 

conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si nous savions la recevoir 

de si haut, nous n’aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans doute il est une justice universelle 

émanée de la raison seule; mais cette justice, pour être admise entre nous, doit être réciproque. À considérer 

humainement les choses, faute de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes; 

elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans 

que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs 

et ramener la justice à son objet. Dans l’état de nature, où tour est commun, je ne dois rien à ceux à qui je 

n’ai rien promis; je ne reconnais pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’en est pas ainsi dans l’état 

civil, où tous les droits sont fixés par la loi” (ROUSSEAU, CS, II, VI, §2, 2012b, p. 71-72). 

1020 A resistência de Rousseau é muito clara no Manuscrito de Genebra (Livro I, Capítulo II: “Da 

sociedade geral do gênero humano”), quando ele diz: “Por onde se vê que o pretendido tratado social ditado 

pela natureza é uma quimera” (ROUSSEAU, 2012a, p. 35). 
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coisas e que tem como fonte Deus. Porque a ordem de justiça que decorre da razão se 

funda no princípio de que aquilo que é justamente acolhido por nós passa necessariamente 

pelo crivo da relação recíproca. Ou seja, a validade da justiça universal emanada somente 

da razão depende da confirmação de comum reciprocidade. Esse princípio de reciproci-

dade enxerga a conexão universal das ações humanas no mundo da vida em vista da qual 

se constituem as comunidades e por meio da qual se provaria a existência da ordem de 

justiça em um corpo político como um todo organizado. 

Outra dificuldade, acentua mais a fragilidade humana, trata-se do reconhecimento 

de que o respeito e a obediência só são possíveis em função de previsão legal de disposi-

tivos de sanção de condutas. A tipificação dessa relação tensa de respeito e obediência 

revela o modo de garantia da eficácia das leis. Pois é exatamente por causa da falta de 

sanção natural que as leis da justiça são vãs entre os homens, de maneira que essas leis só 

seriam observadas por conveniência própria de cada um e sem qualquer relação de reci-

procidade. Conquanto a ordem natural das coisas seja autoevidente, o fato dessa ordem 

não possuir dispositivo de sanção esclarece, de certo modo, porque a lei natural não obriga 

a cumpri-la. 

Portanto, por simples comparação, enquanto a ordem natural carece de sanção 

natural e consequentemente suas leis são vãs entre os homens, ocorre exatamente o con-

trário na ordem social em que a sua perfeição “consiste no concurso da força e da lei, mas 

a Lei dirige a força”1021. Aquilo que vem pela força não goza de legitimidade (assunto do 

próximo capítulo). Além do que, o estado civil é uma conquista da liberdade moral por 

ser a única, conforme Rousseau, “que torna o homem verdadeiramente senhor de si; por-

que o impulso só do apetite é escravidão, e a obediência à lei que se prescreveu é liber-

dade”1022. 

A necessidade das leis positivas surge tão logo se pretenda materializar o objetivo 

determinado da união social e a oportunidade de movimentar o Estado para além da sua 

existência conceitual e artificial. Esse é um momento em que podemos observar uma 

verdadeira ruptura com o jusnaturalismo1023 em Rousseau, quando ele diz que “são os 

 
1021 Cf. ROUSSEAU, PDG, 2008, p. 70. 

1022 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VIII, §3, 2012b, p. 57. 

1023 Relativo ao nível de complexidade da questão ‘Rousseau com o jusnaturalismo’, Bruno Bernardi chama 

a atenção para a necessidade de se operar “duas distinções, uma cronológica (volta decisiva feita entre o 

Segundo discurso e a Economia política), e outra problemática (Rousseau dá um conteúdo diferente à 

noção seguinte que ele raciocina em termos antropológicos ou políticos). E se limitará ao quadro do 
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homens que fazem o Estado”1024, concretamente. A questão colocada por Salinas Fortes 

a partir do Segundo discurso de Rousseau retira dúvida quanto a essa separação: “A 

principal crítica que ele dirige aos filósofos e aos jusnaturalistas não é precisamente a de 

não serem suficientemente radicais na concepção deste estado primitivo, projetando para 

o homem natural atributos que são próprios do homem vivendo em sociedade?”1025. 

Não obstante, em avaliação anterior ao Contrato social Rousseau percebe que a 

capacidade da arte humana é limitada quanto ao poder de alteração da constituição de 

independência e liberdade natural. A arte não consegue aniquilar a natureza, que renasce 

e se mostra onde menos se espera. Segundo Rousseau, o que é subtraído dessa indepen-

dência se refugia nas sociedades fazendo com que “os grandes corpos entregues a seus 

próprios impulsos provoquem choques mais terríveis à proporção em que suas massas 

excedem sobre as dos indivíduos”. Rousseau discerne o poder de alteração da constituição 

humana como fisicamente obstacularizado, ao mostrar que a força e a grandeza do homem 

 

Contrato social. O texto definitivo compreende apenas duas ocorrências da expressão “droit naturel”: livro 

I, capítulo IV e livro II, capítulo III. A primeira concerne o “governo feudal”, julgado “contrário aos 

princípios do direito natural, e à toda boa política”. A segunda diz que os membros do corpo político têm 

um “direito natural que eles devem gozar na qualidade de homens”. Nos dois casos, a categoria do direito 

natural é invocada para limitar o direito político. Ela reenvia para “a lei natural” (livro I, capítulo II) que 

decorre da “natureza do homem”: “Sua primeira lei é de velar pela sua conservação, seus primeiros cuidados 

são os que se dá a si mesmo, e, logo que esteja na idade da razão, sendo único juiz dos meios próprios para 

se conservar torna-se por ela seu próprio senhor”. Não existe constituição legítima sem assegurar a 

conservação e a liberdade dos membros do corpo político. Portanto, não existe direito que não fosse objeto 

de uma declaração, ou seja de uma lei. Esta declaração é um ato político que a vontade geral somente pode 

dispor. Ora a vontade geral é sempre a de um corpo político, quer dizer de um povo dado. Rousseau recusa 

a ideia de uma vontade geral do gênero humano, como a de uma sociedade geral do gênero humano. O 

direito político não é um direito natural, mesmo se a lei de natureza fosse o fundamento de toda ordem 

política legítima. A expressão droit naturel recupera, pois, duas noções distintas. Uma designa o que não é 

realmente um direito, porque não poderia ser objeto de uma declaração pública: é a lei de natureza. A outra 

faz sinal para o que não é mais realmente um direito porque não requer mais uma tal declaração. O 

Manuscrito de Genebra mostra nitidamente: o verdadeiro direito natural, que ele chama “droit raisonné”, 

não é anterior, mas posterior ao direito político, “pois a lei é anterior à justiça e não a justiça à lei”. Não é 

senão pela instituição das sociedades políticas que podem fazer, talvez, que sejamos levados “a usá-los com 

os outros homens quase como aos nossos Concidadãos”. Pois, “nós não começamos propriamente a tornar 

homens senão após termos sidos Cidadãos” (ROUSSEAU, 2012b, p. 16). 

1024 “On peut mesurer un corps politique de deux manières, savoir: par l’étendue du territoire, et par le 

nombre du peuple, et il y a, entre l’une et l’autre de ces mesures, un rapport convenable pour donner à l’État 

sa véritable grandeur. Ce sont les hommes qui font l’État, et c’est le terrain qui nourrit les hommes; ce 

rapport est donc que la terre suffise à l’entretien de ses habitants, et qu’il y ait autant d’habitants que la terre 

en peut nourrir. C’est dans cette proportion que se trouve le maximum de force d’un nombre donné de 

peuple; car s’il y a du terrain de trop, la garde en est onéreuse, la culture insuffisante, le produit superflu; 

c’est la cause prochaine des guerres défensives; s’il n’y en a pas assez, l’État se trouve pour le supplément 

à la discrétion de ses voisins; c’est la cause prochaine des guerres offensives. Tout peuple qui n’a par sa 

position que l’alternative entre le commerce ou la guerre, est faible en lui-même; il dépend de ses voisins, 

il dépend des événements; il n’a jamais qu’une existence incertaine et courte. Il subjugue et change de 

situation, ou il est subjugué et n’est rien. Il ne peut se conserver libre qu’à force de petitesse ou de grandeur” 

(ROUSSEAU, CS, II, X, §1, 2012b, p. 83). 

1025 Cf. FORTES, 1976, p. 51. 

 



315 

 

têm limites fixados pela própria obra da natureza que não deveriam ser ultrapassados1026. 

Contudo, Rousseau constata a tendência para a desmedida nas alterações que po-

dem ser feitas pela arte e pelo Estado, pois geralmente os limites impostos pela obra da 

natureza são ultrapassados pela arte e pelo Estado. De fato, na própria constituição do 

estado como corpo artificial não há medida determinada, porque, segundo Rousseau, a 

grandeza que lhe é própria é indefinida e pode sempre aumentar e até exceder, por medida 

de segurança e conservação em face das relações entre estados e possíveis ameaças de 

vizinhanças. 

O conflito reside, portanto, no fator desigualdade. Razão pela qual se entende que 

“a desigualdade dos homens tem limites impostos pelas mãos da natureza, mas a das so-

ciedades pode crescer incessantemente até que uma só absorva todas as outras”1027. 

Seguramente, é perceptível a escassez de limites nas relações entre estados ou 

sociedades. As situações chegam a tal ponto que as próprias precauções tomadas por esses 

corpos superam os diálogos fazendo com que o jogo de domínio produza o isolamento ou 

até mesmo o desaparecimento do outro nesse conflito. 

9.5 Distinção da ordem natural da ordem legal é condição de razoabilidade 

A distinção entre o natural e o legal consegue oferecer a visualização do campo 

interno dos conflitos, sem ter a pretensão de indicar procedimentos de soluções deles. Na 

verdade, Rousseau defende a tese de que, para a consolidação do objetivo da união social 

pela via do engajamento do contrato social, efetivamente, além de ter que contar com a 

intensidade do que cada um quer fazer para se aproximar do bem comum e fugir do mal 

público, é preciso, entretanto, contar com a previsão de dispositivos eficazes dos quais 

resultem esta aproximação. Este tom está esboçado no Manuscrito de Genebra, da se-

guinte maneira: 

 

1026 Segue ainda no Ensaio sobre o estado de guerra, em que diz: “Acrescente-se que o homem tem um 

termo de força e de grandeza fixado pela natureza e que não poderia ultrapassar. Em qualquer sentido que 

ele se encare, encontra todas as suas faculdades limitadas. Sua vida é curta, seus anos são contados. Seu 

estômago não cresce com suas riquezas, suas paixões podem bem aumentar, seus prazeres têm sua medida, 

seu coração é limitado como todo o resto, sua capacidade de gozar é sempre a mesma. Por mais que se 

eleve em ideia, permanece sempre pequeno” (ROUSSEAU, 2008, p. 76; 2011, p. 161). 

1027 Cf. ROUSSEAU, 2008, p. 76-77; 2011, p. 161-162. No Ensaio sobre o estado de guerra as causas de 

conflito nascem das precauções estabelecidas por um Estado em relação a outro, em função da experiência 

de convívio; essas causas, portanto, são estranhas à ordem natural. 
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Mas, o Estado não tendo senão uma existência ideal e convencional, 

seus membros não têm nenhuma sensibilidade natural e comum, pela 

qual, imediatamente advertidos, recebam uma impressão agradável do 

que lhes fosse útil, e uma impressão dolorosa do que fosse ofensivo. 

Longe de prevenir os males que atacam, raramente terão tempo de re-

mediar quando começam a senti-los; é preciso lhes prever de longe para 

os afastar ou os curar1028. 

Não se trata de força, mas de lei; sem capacidade para subordinação dos indiví-

duos à lei não há união social efetivamente; pois, realmente, a ordem social para fazer 

cumprir, remediar e afastar depende da capacidade de subordinação legal. 

Em que pese a separação nítida feita por Rousseau entre as ordens da natureza e 

da legalidade, não existe nenhuma contradição em dizer que a convenção que serve como 

fundamento1029 da sociedade civil e toma como base um contrato social para a garantia 

de todos os direitos na própria comunidade, se for bem combinada, alargadamente, como 

arquitetônica de humanidade, pode englobar e traduzir verdadeiramente, em plano de 

maior universalidade, algo da essência da lei de natureza pelo direito das gentes1030. Prin-

cipalmente quando se tem em vista a necessidade de conservação da espécie humana. 

Inegável que, primeiramente, de fato, somos levados a perceber a superação da 

ordem do direito natural pela ordem do direito positivo no seio da própria humanidade. 

Mas, depois, também percebemos que a ordem natural perde a sua força e ainda perma-

nece, porém, continua eclipsada pela força da ordem positiva1031. Os problemas do direito 

positivo são resolvidos de acordo com os dados da própria ordem social. O que sustenta, 

 
1028 Cf. ROUSSEAU, 2012a, p. 76. 

1029 Em nota, Paul Arbousse-Bastide observa que Rousseau esboça o projeto de procurar o fundamento de 

um contrato social entre todas as sociedades no seio da humanidade (ROUSSEAU, 1999b, p. 101). 

1030 Neste passagem do Segundo discurso, vemos a seguinte reiteração dele: “Le droit civil étant ainsi 

devenu la règle commune des citoyens, la loi de nature n'eut plus lieu qu'entre les diverses sociétés, où, 

sous le nom de droit des gens, elle fut tempérée par quelques conventions tacites pour rendre le commerce 

possible et suppléer à la commisération naturelle, qui, perdant de société à société presque toute la force 

qu'elle avait d'homme à homme, ne réside plus que dans quelques grandes âmes cosmopolites, qui 

franchissent les barrières imaginaires qui séparent les peuples, et qui, à l'exemple de l'être souverain qui les 

a créés, embrassent tout le genre humain dans leur bienveillance” (ROUSSEAU, 1954, 79; 1989, p. 100-

101). 

1031 Esta essência do direito positivo aponta a “questão terminológica, não direito senão o direito positivo” 

(EISENMANN, Charles. Le juriste et le Droit naturel. In: ANNALES DE PHILOSOPHIE POLITIQUE, 

Tome III, Le Droit Naturel, Paris: Presses Universitaires de France, 1959, p. 226). 
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por assim dizer, a sugestão de Rousseau, que a ordem natural pode ser compensada, po-

sitivamente, por homens que se inquietam1032 e abraçam a humanidade por meio de con-

venção. 

Outro aspecto que torna indispensável a distinção entre natural e legal na teoria 

rousseauniana é, principalmente, o fato de se ter em mente o conceito de propriedade. 

Basta atentar-se para a maneira com que Rousseau sustenha que, mesmo o homem tendo 

direito natural a tudo o que lhe é necessário, somente por meio de ato positivo é que esse 

homem se torna proprietário de algum bem1033. Ou seja, a positivação pode revigorar e 

realizar objeto pertencente ao direito natural, efetivo e concretamente. Com Rousseau, é 

a ordem legal que transmuta a posse em propriedade pública e privada. 

Abreviadamente, há duas espécies de direito natural1034 segundo Rousseau. Uma 

sendo anterior e outra posterior1035 ao advento das sociedades políticas. A anterior, é o 

direito natural derivado da lei de natureza, vale para todas as espécies, segundo Rousseau, 

“está escrita na razão e gravada no coração dos homens em caracteres inapagáveis”1036. 

Mas na ordem natural predomina o quadro de escassez de relações, razão pela qual não 

há como mostrar o homem além do verdadeiro sentimento de conservação. Ou seja, quase 

não há relações constantes no estado em que o homem se encontra antes da sociedade. O 

ser relacional dele é quase todo limitado na dimensão de sua existência e do sentimento 

de conservação. 

 
1032 Neste ponto temos a indicação de que se trata de um diálogo que remete diretamente à Denis Diderot, 

Direito Natural, § VIII (DIDEROT, v. 4, 2015, p. 105); em que Rousseau questiona se não seria o caso de 

se consultar os princípios do Direito escrito, as ações sociais de todos os povos, as convenções tácitas dos 

próprios inimigos do gênero humano (Cf. Manuscrito de Genebra, I, II, 2012a, p. 39). 

1033 “Todo homem tem naturalmente direito a tudo o que lhe é necessário; mas o ato positivo que o torna 

proprietário de algum bem o exclui de todo o restante” (ROUSSEAU, CS, I, IX, §2, 2012b, p. 58). 

1034 Cabe lembrar que toda a teoria do direito natural, segundo Robert Derathé, “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 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, 1950, p. 151; 2009, p. 230). 

1035 Rousseau altera, de fato, a teoria do direito natural da tradição. O esquema de Rousseau é melhor 

explicado por Robert Derathé: “um, secundum motus sensualitatis, é o “direito natural propriamente dito”, 

aquele que convém ao estado de natureza, o outro, secundum motus rationis ou “direito natural racionado”, 

só aparece após o estabelecimento das sociedades civis” (DERATHÉ, 1950, p. 166; 2009, p. 250). Além de 

mostrar que Rousseau supera a visão única do direito natural dos predecessores, Derathé é consignatário da 

afirmação de que Rousseau faz a distinção entre “direito natural primitivo, anterior à razão, e o direito 

natural restabelecido pela razão” (1950, p. 168; 2009, p. 252). 

1036 Cf. ROUSSEAU, PDG, 2008, p. 51 e 74; 2011, p. 159. 
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Outra, a posterior, é a espécie de direito natural emanada somente da razão; são 

as regras que a razão se vê forçada a restabelecer sobre outros fundamentos, depois de 

observar o sentimento verdadeiro sendo sufocado pelo amor de nós mesmos. Como é 

evidente pelo Manuscrito de Genebra, em que se lê: 

Estendei essa máxima à sociedade geral que o Estado nos dá a ideia, 

protegidos pela sociedade que somos membros, ou por aquela em que 

vivemos, a repugnância natural para fazer mal não sendo mais contra-

pesada em nós por medo do que receberia, somos levados ao mesmo 

tempo pela natureza, pelo hábito, pela razão para proceder com os ou-

tros homens assim como fazemos com nossos Concidadãos, e dessa dis-

posição reduzida (réduite) em ato nascem as regras do direito natural 

raciocinado (droit naturel raisonné), diferente do direito natural propri-

amente dito, que não é fundado senão sobre um sentimento verdadeiro 

mas muito vago e muitas vezes sufocado pelo amor de nós mesmos1037. 

Notamos que Rousseau discerne o direito natural que é emanado da lei de natureza 

participando do homem bem antes do advento das sociedades, mesmo limitadamente; 

evidentemente esse direito se mostra reduzido aos limites das próprias faculdades huma-

nas em estado primitivo em que impera o próprio sentimento. 

Também notamos que o direito natural raciocinado ocorre com a invenção da so-

ciedade política. Portanto, o direito natural raciocinado depende, necessariamente, do es-

forço racional e vontade livre bem valiosa e digna de estima, dado a exigência da capaci-

dade de recepcionar1038 e tratar a relação com o outro em plano de maior universalidade 

de direito. O que nos leva de volta para a questão das condições que constituem a con-

venção como base de justificação racional de todo o sistema político. 

9.5.1 As leis como condições da sociedade civil 

As leis como condições da sociedade civil constituem objeto primordial da ordem 

legal. Antes, porém, dissemos que a distinção da ordem natural da legal é condição de 

razoabilidade (tópico 9.5), mostramos a lei natural como substancialidade das conven-

ções (tópico 9.3). Também mostramos com o Argumento ontológico a essência da espécie 

 
1037 Cf. ROUSSEAU, MG, II, IV, 2012a, p. 125. 

1038 Concordando com Robert Derathé, “os direitos individuais ou o direito natural não são, portanto, 

anulados pelo contrato social, mas encontram-se também no seio do Estado, embora transformados ou 

restabelecidos pela razão” (DERATHÉ, 1950, p. 171; 2009, p. 257). 
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como integrante da condição do gênero humano; desenvolvemos pelo Argumento antro-

pológico o princípio da liberdade inerente ao homem para seguir ou fugir à determinação 

natural como fundamento da saída do homem de seu estado de natureza; mostramos que 

a atividade da faculdade natural da perfectibilidade depende de ideias para se desenvolver 

na espécie humana. De tudo isso, portanto, entendemos a separação da obra humana da 

obra da natureza como a condição necessária à compreensão do ser de liberdade fazendo-

se livremente no mundo, cuja obra compõe uma realidade verdadeiramente possível e 

necessariamente compartilhante. 

Esta dimensão das leis capta os componentes naturais das relações dos homens 

com as próprias coisas. Conforme Rousseau, as leis são condições da associação civil, 

elas fazem a máquina toda movimentar conforme o espírito da própria instituição. Mas 

essas condições dificilmente estão reunidas, o que explica a existência de poucos Estados 

bem constituídos. E, de certo modo, também justifica a necessidade do Legislador, 

mesmo que “seu sucesso seja tão raro”1039. Tal como ele apresenta nessa passagem se-

guinte: 

As leis não são propriamente senão as condições da associação civil. O 

povo submetido às leis deve ser o autor delas; não compete senão àque-

les que se associam regular as condições da sociedade: mas como as 

regularão? Será de comum acordo, por uma inspiração súbita? O corpo 

político tem um órgão para enunciar suas vontades? Quem lhe dará a 

previdência necessária para formar os seus atos e os publicar de ante-

mão ou como os pronunciará em momento de necessidade? Como uma 

multidão cega que frequentemente não sabe o que o quer, porque sabe 

raramente o que lhe beneficia, executaria por si mesma uma empreitada 

tão grande, tão difícil quanto um sistema de legislação? Por si mesmo 

o povo quer sempre o bem, mas por si mesmo nem sempre o vê. A 

vontade geral é sempre reta (droite), mas o julgamento que a guia nem 

sempre é esclarecido. É preciso lhe fazer ver os objetos tais como são, 

 
1039 “Celui qui, se trouvant déjà lié par quelque union d’origine, d’intérêt ou de convention, n’a point encore 

porté le vrai joug des lois; celui qui n’a ni coutumes, ni superstitions bien enracinées; celui qui ne craint 

pas d’être accablé par une invasion subite; qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut résister 

seul à chacun d’eux, ou s’aider de l’un pour repousser l’autre; celui dont chaque membre peut être connu 

de tous et où l’on n’est point forcé de charger un homme d’un plus grand fardeau qu’un homme ne peut 

porter; celui qui peut se passer des autres peuples, et dont tout autre peuple peut se passer; celui qui n’est 

ni riche ni pauvre, et peut se suffire à lui-même; enfin celui qui réunit la consistance d’un ancien peuple 

avec la docilité d’un peuple nouveau. Ce qui rend pénible l’ouvrage de la législation est moins ce qu’il faut 

établir que ce qu’il faut détruire; et ce qui rend le succès si rare, c’est l’impossibilité de trouver la simplicité 

de la nature jointe aux besoins de la société” (ROUSSEAU, CS, II, X, §5, 2012b, p. 85-86). 
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às vezes tais como devem lhe parecer, lhe mostrar o bom caminho que 

ela procura, defendê-la das seduções das vontades particulares, aproxi-

mar a seus olhos os lugares e os tempos, sopesar (balancer) o atrativo 

das vantagens presentes e sensíveis com o perigo dos males distantes e 

ocultos (cachés). Os particulares querem o bem que rejeitam; o público 

quer o bem que não vê. Todos têm igualmente necessidade de guias: a 

uns é preciso obrigar a conformar suas vontades à sua razão; a outro é 

preciso ensinar a conhecer o que quer. Então, das luzes públicas resulta 

a união do entendimento e da vontade no corpo social, daí o exato con-

curso das partes, e, enfim, a maior força do todo. Eis de onde nasce a 

necessidade de um legislador1040. 

Quanto à necessidade de um legislador, vale destacar que essa necessidade do 

legislador aparece condicionada à necessidade de esclarecimento1041 público. A figura do 

legislador é um artifício pedagógico-político propício à produção de consensos e coexis-

tências entre as diferentes realidades sociais, configurando-se como benefício do próprio 

povo. Rousseau acredita que o esclarecimento público é necessário para “a união do en-

tendimento e da vontade no corpo social e daí o exato concurso das partes, e, enfim a 

grandeza maior da força do todo. 

Entendemos que a figura do Legislador na teoria ético-política de Rousseau res-

ponde às demandas das necessidades práticas e adapta-se às realidades do plano fático; 

de forma alguma inibe a reunião ou governo do povo, pelo contrário, o Legislador só 

cumprirá sua função se for capaz de fazer frutificar a potencialização que evita o poder 

cego da multidão: o esclarecimento público. Faz-se como expectativa em favor do pú-

blico. Apesar de não encontrarmos tanta ênfase positiva, o olhar atento de Rousseau à 

aptidão do povo1042 referente a obra da legislação é especialmente primoroso. “O povo 

 
1040 Cf. ROUSSEAU, CS, II, VI, §10, 2012b, p. 74. Chamada desta citação aparece no tópico 6.4 Elemento 

formal do sistema. 

1041 Quanto a essa necessidade de esclareminto público do povo Milton Nascimento, em seu artigo “A 

vontade geral e o princípio da equidade”, entende que “a ação do legislador incidirá sobre os costumes, o 

que significa dizer que sua atuação será principalmente sobre a opinião pública”. Pela sua avaliação, a razão 

de o povo precisar de guias é “porque nem sempre julga acertadamente sobre o que considera o seu próprio 

bem. A sabedoria do legislador consiste em esclarecer o julgamento para que o povo acerte mais” 

(NASCIMENTO, Milton Meira do. A vontade geral e o princípio da equidade. Cadernos de Ética e 

Filosofia Política, n.21, 2012, p. 154). 

1042 Jacques Maritain mostra-se antipático à obra da legislação pelas mãos do povo; “o princípio espiritual 

da democracia moderna” formulado no “igualitarismo” da aptidão do povo à legislação, segundo ele, é 

“indiscutivelmente um absurdo sangrento” (MARITAIN, 1984, p. p. 113-115). Com ironia e mais sério, 

Jeremy Waldron acrescenta: “E mesmo Jean-Jacques Rousseau – o apóstolo da legislação participativa – 

perguntou, no Contrato Social, ‘Como uma multidão cega, que muitas vezes não sabe o que quer... pode 
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submetido às leis deve ser o autor delas; não compete senão àqueles que se associam 

regular as condições da sociedade”. A produção de leis é obra do próprio povo, a digni-

dade da legislação consiste no povo. A partir desse olhar compreendemos mais firme-

mente as noções de ordem positiva e instituição positiva de direito, bastando o acolhi-

mento dessa sua consideração: 

Mas esses objetivos gerais de toda boa instituição devem ser modifica-

dos em cada país pelas relações que nascem, tanto da situação local, 

quanto do caractere dos habitantes, e é sobre essas relações que se deve 

consignar a cada povo um sistema particular de instituição, que seja o 

melhor, não talvez em si mesmo, mas para o Estado a que é desti-

nado1043. 

Essas relações que nascem e podem ser observadas nas localidades e nos habitan-

tes são relações naturais experimentadas por cada povo. Desenvolve-se no Argumento 

antropológico a ideia de que o que agrega valor naturalmente para o homem passa pelo 

crivo e acolhimento de nosso sentimento. O conceito de relações naturais será mais bem 

desenvolvido na Obrigação perpétua. Por definição, as relações naturais são relações 

constantes entre os homens em sociedade, pois não há como sustentar a presença de rela-

ção constante no estado de natureza. 

Para efeito dessa análise, o campo legal capta aquilo que se destaca naturalmente 

das relações dos homens com as próprias coisas. Relações constitutivas de perfis obser-

váveis e necessários ao projeto de legislação adequado para cada país, porque respondem 

diretamente a realidade de cada povo, especificamente. 

Não se pode esquecer a chamada de Rousseau de que “o autor Do espírito das 

leis tem mostrado abundância de exemplos por qual arte o legislador dirige a instituição 

para cada um desses objetos”1044. São as relações que constituem o espírito de cada insti-

 

realizar sozinha um empreendimento tão grandioso e difícil quanto um sistema de legislação?’ 

[ROUSSEAU, CS, II, VI, §10]. Como todos sabemos, Rousseau enfrentava essa dificuldade com sua 

imagem do ‘legislador’, uma figura mítica, que se destacava, para os nossos fins, tanto pela sua 

singularidade como pela sua ‘inteligência superior’” (WALDRON, Jeremy. [2003]. A dignidade da 

legislação. Tradução Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 39-40). 

1043 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §4, 2012b, p. 86. 

1044 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §4, 2012b, p. 88. 
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tuição social. Além do que é preciso lembrar também o que disse Rousseau sobre as mar-

cas da natureza em nós, tais como as que estão “escrita na razão” e “gravada no coração” 

em “caracteres inapagáveis”, assim, portanto, somos levados a pensar que a boa ordem 

positiva é uma ordem racional1045 e razoável; porque responde ao que é efetivo e ao acei-

tavelmente possível entre as pessoas; de tal maneira que a sua plausibilidade só se faz 

pela exigência de “um sistema particular de instituição” adequado à realidade de cada 

país em conexão com “as relações que nascem, de cada situação local e das características 

próprias dos habitantes”. 

Ao pensar sobre sistema de legislação, Rousseau concorda com a tese desenvol-

vida por Montesquieu1046 de que cada país deve ter seu sistema institucional particular, e 

que esse sistema deve considerar as relações naturais vivenciadas em cada situação local 

e advindas dos caracteres dos seus habitantes. Rousseau concorda de que as relações na-

turais e as leis precisam coincidir enquanto objeto de legislação, pois desse ponto de che-

gada dependem a durabilidade da constituição e a paz no Estado. A situação local e as 

características dos habitantes constituem as relações consideradas naturais de cada povo. 

Essas relações devem ser norteadoras no embasamento, delimitação e objetivação do pro-

jeto de legislação de cada país. Consideramos como itinerário e advertência a reiteração 

de Rousseau, de que: 

O que torna a constituição de um Estado verdadeiramente sólida e du-

rável, é quando as conveniências são de tal modo observadas que as 

relações naturais e as leis chegam sempre a combinar sobre os mesmos 

pontos, e que não fazem mais, por assim dizer, que assegurar, acompa-

nhar e retificar as outras. Mas se o Legislador, enganando-se em seu 

 
1045 Nesse sentido concordamos com a leitura feita por Pierre Burgelin quando diz que: “A lei tem um 

caractere existencial, ela não emana do arbítrio de um ser ignorante, mas de iluminação de nossa razão” 

(BURGELIN, 1952, p. 531). 

1046 Rousseau recepciona, significativamente, os estudos feitos por Charles-Louis de Secondat, barão de La 

Brède e de Montesquieu. Principalmente o sentido do itinerário contido no Capítulo III, Livro I, De l’esprit 

des lois (Do espírito das leis), de Montesquieu, que mostra que o espírito do universo do sistema de 

legislação tem em vista o que é adequado a cada povo, nação e país. Para Montesquieu, as leis devem ser 

adequadas ao povo para o qual foram feitas. Isso requer que se relacionem à natureza e ao princípio do 

governo estabelecido ou que se pretende estabelecer, que elas o formem, como as leis políticas, quer elas o 

mantenham, como fazem as leis civis. As leis devem ser relativas ao físico do país; à diversidade do clima; 

à qualidade da terra, sua situação e tamanho; observar os diversos gêneros de vida dos povos; os graus de 

liberdade permitidos; as religiões dos habitantes, suas inclinações, riquezas, número, comércio, costumes, 

maneiras. É preciso enxergar relações entre as leis e origem, os desígnios do legislador e com a ordem das 

coisas sobre as quais elas são estabelecidas. Todos esses aspectos, são as relações que formam as leis no 

conjunto, que chama o Espírito das Leis (Cf. MONTESQUIEU, 1956, v.1, p. 10-11; 1973, p. 36). 
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objeto, tomar um princípio diferente do que nasce da natureza das coi-

sas, que um tende à servidão e outro à liberdade, um para riquezas e 

outro à população, um à paz e outro para conquistas, veremos as leis se 

enfraquecerem insensivelmente, a constituição se alterar, e o Estado 

não deixará de ser agitado até que seja destruído ou mudado, e que a 

invencível natureza tenha retomado seu império1047. 

Assim, portanto, de acordo com a orientação rousseauniana as conveniências são 

as relações experimentadas entre as pessoas que compõem o conjunto dos habitantes con-

jugadas pelas relações de cada localidade. Então, acolhendo a sugestão de Rousseau, en-

tendemos que o campo legal é especificamente delineado pelo direito positivo como uma 

espécie de direito público que, por definição, possui um sistema particular de instituição 

que é melhor não em si, mas porque se adapta a cada povo. 

Isto explica, por assim dizer, o modo do direito positivo. Pois, o que é relativo a 

cada sistema é o que determina o modo de ser do direito positivo como sistema particular 

de instituição. Por se definir como sistema relativo, o que é melhor no campo do direito 

positivo é melhor porque se aplica ao Estado a que se destina, e não por ser o melhor em 

si. Seu modo relativo é melhor explicado em função das modificações que devem ser 

feitas para recepcionar as relações constitutivas específicas, como as relações advindas 

“da situação local” e “do caractere dos habitantes”; tais relações, portanto são definidoras 

da base de cada sistema particular e podem indicar o grau de reciprocidade entre as pes-

soas de cada comunidade política. 

  

 
1047 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §5, 2012b, p. 88. 
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CAPÍTULO 10 – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 

Este capítulo denominado a questão da legitimidade é a quarta meta da Parte II, 

portanto, a décima desta tese; cujo objeto compreende o consentimento como elemento 

constitutivo da condição da pessoa que o dá e da sociedade que dele resulta. De maneira 

que a questão da legitimidade em Rousseau capta a legitimidade não procedimental sem-

pre contrário ao arbitrário. Objetivou-se discriminar a legitimidade da convenção nas di-

mensões dos componentes constitutivos. Observa-se que ele afasta qualquer fundamento 

de legitimidade da autoridade política assentado seja na autoridade paterna seja no direito 

do mais forte ou no direito do conquistador. Rousseau toma o fundamento de legitimidade 

como garantia do próprio direito no Estado civil. Tenta-se responder à hipótese de que se 

realmente a convenção é o espírito da ordem social, a continuidade da base de unidade 

convencional se encontra associada ao cultivo e ressignificação substancial da dignidade 

de seus componentes; de modo que a possibilidade de perpetuidade das obrigações está 

condicionada à real efetividade de proteção dos próprios indivíduos integrantes do con-

junto da sociedade. Nossa análise da questão da legitimidade em Rousseau tem como fio 

a concepção de que o direito político deriva da convenção originária. A questão da legi-

timidade coloca a seguinte dificuldade: será que ação política despida de consentimento 

pode esgotar o campo das obrigações na sociedade? Assim, a questão da legitimidade vai 

além da legalidade, supõe norma de direito à qual a política deve se conformar para que 

não seja simples jogo de força e predominância da lei do mais forte. A ordem civil, tal 

como é descrita pelo autor do Contrato social, opera com a regra de administração legí-

tima e segura, considera os homens tais como são e as leis tais como podem ser, une o 

que o direito permite com o que o interesse prescreve, sem separar a justiça e a utilidade. 

Rousseau alerta-nos em Diálogo que toda doação só é legítima com o consentimento, o 

que se dá pela força não é uma doação, é um roubo. Sugere que o homem teria obrigação 

de obedecer sempre a poderes legítimos. Esta perspectiva de legitimidade se distingue do 

modo de legitimidade instrumental1048 derivado de Hobbes e Locke, que considera o con-

sentimento dado como expressão do autointeresse racional ilustrado e funda-se em atra-

tivos, tais como os benefícios advindos deste consentimento. Nossa abordagem é não ins-

trumental, considera o consentimento como elemento constitutivo tanto da condição da 

pessoa1049 que o dá quanto da sociedade que dele resulta, que é boa em si mesma. Só 

 

1048 Cf. RAZ, Joseph. [2011]. A moralidade da liberdade. Tradução Carlos Henrique de Oliveira Blecher, 

Leonardo Gomes Penteado Rosa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 74. 

1049 No viés negativo do pacto do rico com o pobre, do Segundo discurso, traz a ideia de articulação bem 
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consente aquele que possui os elementos do poder constituinte e a sociedade engendrada 

goza de poder sempre. De modo que é o consentimento1050 que fornece o status da legiti-

midade das práxis humanas. Aquilo que é feito sem consentimento não tem legitimidade 

alguma. O consentimento envolve um senso de pertencimento que exclui a indiferença 

face à configuração da atitude de identificação do cidadão em relação à sua comunidade. 

A questão da legitimidade considera a fundamentação ontológica esboçada no capítulo 

inicial, de maneira que o exame de algum caso quanto à legitimidade da ação não confi-

gura uma posição casuística nesta tese. 

10.1 Consentimento como condição da sociedade 

Esta análise compreende o consentimento como elemento constitutivo da condi-

ção da pessoa que o dá e da sociedade que dele resulta. Aceita-se a tese da autoridade 

absoluta do Estado sobre seus membros condicionada à essência de sua legitimidade en-

gendradora; cuja essência é confirmada no Contrato social, pela seguinte comparação 

“Assim como a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre todos 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 porta, como já disse, o nome de soberania”1051. 

Isto implica em dizer que a filosofia ético-política de Rousseau não consigna a 

legitimidade na autoridade do Corpo político a perder de vista aquele que consente, cuja 

existência será sempre como vontade constituinte. Consideramos o consentimento como 

uma ponte habilmente formulada entre o poder absoluto que homem tem sobre seus pró-

prios membros que é dado pela natureza que rege todas as coisas e o poder absoluto que 

o corpo político tem sobre seus membros que é dado tão somente pelo pacto social. Pois, 

o modo de estabelecimento é um engajamento legimamente útil e justo, porque responde 

ao desejo mútuo por respeito aos compromissos em toda a ordem social. De maneira que 

a legitimidade resta impregnada nas relações que encerram um compromisso mútuo do 

 

meticulosa: “o projeto mais refletido” “no espírito humano” (ROUSSEAU, 1954, p. 78), denota 

esvaziamento de legitimidade; pois não de pode esquecer que o uso de má-fé, mesmo de ambas as partes, 

impacta o vigor do pacto social, negativamente. 

1050 A temática da legitimidade é frequente em Rousseau. O cuidado que ele dá ao tema acompanha quase 

todas as suas produções e isso é bem significativo, portanto, merece a nossa atenção. Em seu Premier 

dialogue vemos determinada resposta ao personagem “Le Français” em que Rousseau concorda que “toda 

doação só é legítima com o consentimento” e em seguida ele diz que os discursos de “J.J.” presumem o que 

é esse consentimento: “Ora, tudo que se dá pela força não é uma doação, é um roubo” (ROUSSEAU, 1999, 

p. 153). 

1051 Cf. ROUSSEAU, CS, II, IV, §1, 2012b, p. 66. 
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público com os particulares e de cada indivíduo consigo mesmo. 

Embora seja inegável a tendência natural da força para submeter, é possível notar 

no exame da legitimidade que Rousseau defende a tese de que a força, por ela mesma, 

exclui a legitimidade do campo das obrigações. Esta direção mantém Rousseau afastado 

de posições totalitárias. É comum encontrar detratores que tentam alinhavar o pensamento 

político de Rousseau com o movimento revolucionário europeu desencadeado no século 

XVIII, para posteriormente apresentá-lo como a filosofia que desemboca no totalitarismo. 

Creio, o principal dos detratores, dentre alguns de nossa época, é o estimado filósofo de 

tradição católica, Jacques Maritain (1882-1973). Ele tentou caracterizar Rousseau como 

antidemocrata, em sua obra O homem e o Estado, em que disse o seguinte: “Rousseau, 

que não era um democrata, infundiu, nas novas democracias modernas, uma noção de 

Soberania que lhes era antitética e que veio abrir caminho para o Estado totalitário”1052. 

Em suas Reflexões sobre os Estados Unidos, ao situar a sua experiência real da demo-

cracia concreta existencial que teve nos Estados Unidos, deprecia o pensamento de Ro-

usseau enquanto faz copioso elogio sobre “A comunidade e sua estrutura de pequenos 

grupos” nesses termos: “Depara-se-nos aqui uma estrutura social orgânica e espontanea-

mente diferenciada de sua base – justamente o oposto do falso dogma de Jean-Jacques 

Rousseau, que afirmava não deve ser permitido no Estado nenhuma sociedade particu-

lar”1053. Propositalmente, Maritain deixou de falar que Rousseau aceita este dispositivo 

de Licurgo, mas ao mesmo tempo que concorda com ele também deixa claro que concorda 

com o dispositivo proposto por Sólon, Numa e Servius, de que: “Se há sociedades parci-

ais, é preciso multiplicar o número e prevenir a desigualdade”, acrescentando que: “Essas 

precauções são as únicas boas para que a vontade geral seja sempre esclarecida, e que o 

povo não se engane”1054. 

É importante ressaltar que o pensamento político rousseauniano sobre a legitimi-

dade é distinto da tradição instrumental1055 derivada de Hobbes e Locke, que considera o 

 
1052 Cf. MARITAIN, Jacques. [1956]. O homem e o estado. Tradução Alceu Amoroso Lima. Rio de 

Janeiro: Livraria Agir Editora, 1956. p. 58. 

1053 Cf. MARITAIN, Jacques. [1959]. Reflexões sobre os Estados Unidos. Tradução Manuel Bandeira. 

Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1959. p. 183. 

1054 Cf. ROUSSEAU, CS, II, III, §4, 2012b, p. 65. 

1055 Concordamos com Joseph Raz quando ele discerne em sua obra A moralidade da liberdade que a 

linhagem de pensamento derivada de Hobbes e Locke sobre o consentimento se dá como expressão de auto 

interesse racional ilustrado, e é uma abordagem instrumental. Pois, “consente-se ao estabelecimento de uma 

sociedade política e à sua autoridade em razão dos benefícios que se derivam de sua existência” (RAZ, 
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consentimento dado como expressão do auto interesse racional ilustrado e funda-se em 

atrativos, tais como os benefícios advindos deste consentimento. 

A abordagem da legitimidade em Rousseau é não instrumental, porque o consen-

timento é um elemento constitutivo tanto da condição da pessoa que o dá quanto da soci-

edade que dele resulta, que é boa em si mesma. O valor do consentimento se estende 

necessariamente para além da garantia da propriedade1056, o consentimento é constituinte 

do espírito social da própria instituição. De modo que toda modalidade de práxis humana 

só é legítima com o consentimento1057. Aquilo que é feito sem consentimento não tem 

legitimidade alguma. Esta perspectiva rousseauniana envolve um senso de pertencimento 

que exclui indiferença1058, face à configuração da atitude de identificação do cidadão em 

relação à sua comunidade. 

10.1.1 Legitimidade é condição de obediência 

Segundo Rousseau, o homem só tem obrigação de obedecer a poderes legíti-

mos1059. A legitimidade se distingue de legalidade; legalidade ou legal1060 se faz em con-

formação com a lei, legitimidade ou legítimo1061 é conforme o direito, vai além da lei. A 

questão da legitimidade parece resolvida quando Rousseau diz: “Chamo, pois, República 

todo Estado regido por leis, sob qualquer forma de administração que possa ser, porque 

 

2011, p. 74). 

1056 Por exemplo, a primeira formulação do “pacto” presente no Segundo discurso como garantia da 

propriedade, se faz pela artimanha do rico com o pobre. Ela é bastante negativa porque fortalece uns contra 

os outros, e pacto assim só ganharia existência em estado civil corrompido. Se considerarmos os propósitos 

do Contrato social acerca do estado civil verdadeiramente legítimo aquele pacto não gozaria de 

legitimidade alguma. (Acompanha a nossa reflexão sobre os vieses negativo e positivo do contrato nos 

argumentos ontológico, político e jurídico, mais concentradamente). 

1057 A temática da legitimidade é frequente em Rousseau. O cuidado que ele dá ao tema acompanha quase 

todas as suas produções e isso é bem significativo, portanto, merece a nossa atenção. Em seu Premier 

dialogue vemos determinada resposta ao personagem “Le Français” em que Rousseau concorda que “toda 

doação só é legítima com o consentimento” e em seguida ele diz que os discursos de “J.J.” presumem o que 

é esse consentimento: “Ora, tudo que se dá pela força não é uma doação, é um roubo” (ROUSSEAU, 1999, 

p. 153). 

1058 Na visão de Rousseau, “uma pessoa que encontra valor na identificação não precisa ser atraída” (RAZ, 

2011, p. 83). 

1059 Cf. ROUSSEAU, CS, I, III, §4, p. 46. 

1060 Em suas Considerações sobre o Governo da Polônia, ele pensa o objeto em “sua forma e seu efeito, 

para lhe dar uma sanção legal” (Cf. ROUSSEAU, 1982, p. 69; p. 168). 

1061 Bruno Bernardi entende que “tornar legítimo é tornar conforme a um direito”. Bernardi reitera que 

Rousseau procura na ordem política “o que pudesse ser produtor de uma tal norma: a resposta será o pacto 

como advento da vontade geral” (In: ROUSSEAU, 2012b, p. 180). 
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então somente o interesse público governa, e a coisa pública é alguma coisa. Todo Go-

verno legítimo é republicano”1062. Se isto fosse suficiente, por consequência, restaria tam-

bém resolvida a questão da legalidade. Ora, o problema da legalidade1063 seria todo resol-

vido apenas apontando o fundamento constitucional republicano, se deste modo não hou-

vesse desencadeado nenhum problema; mas a simples existência de uma constituição re-

publicana não esclarece a demanda do princípio da legitimidade. A legitimidade carece 

de confirmação de vontade, somente a vontade declarada1064 é ato de soberania e constitui 

a lei, atribuindo-lhe a dignidade devida. Então a questão da legitimidade é esta: qual au-

toridade é competente para declarar a Lei? 

A legitimidade supõe norma de direito à qual a política deve se conformar, para 

que não seja substituída pelo simples jogo de força e predominância da lei do mais 

forte1065. Tal norma é fundada sobre convenções1066. Isto explica o porquê de Rousseau 

declarar logo no primeiro parágrafo de abertura do Contrato social que procura na ordem 

civil alguma regra de administração legítima e segura, considerando os homens tais como 

são e as leis tais como podem ser, unindo o que o direito permite com o que o interesse 

prescreve, sem separar a justiça e a utilidade1067. Objetivamente, o modo de legitimidade 

é sempre contrário ao arbitrário, obedece a princípios e leis fundamentais. 

 

1062 Cf. ROUSSEAU, CS, II, VI, §9, 2012b, p. 73. 

1063 Em sua leitura do Manuscrito de Genebra, Salinas Fortes sumariza que “a essência da ordem social, 

cuja forma de aparição é a legalidade, consiste na pretensão realizada: a essência da legalidade reside na 

legitimidade” (FORTES, 1976, p. 81). 

1064 “Pela mesma razão que a soberania é inalienável, ela é indivisível. Pois a vontade é geral, ou não é; ela 

é a do corpo do povo, ou somente de uma parte. No primeiro caso essa vontade declarada é um ato de 

soberania e faz lei; no segundo, ela não é senão uma vontade particular, ou um ato de magistratura; é um 

decreto no máximo” (ROUSSEAU, CS, II, II, §1, 2012b, p. 62). 

1065 Na Segunda parte de seu Segundo discurso, vemos Rousseau confirmar a hipótese de que os governos 

“começaram pelo poder arbitrário” se reduzindo “unicamente à lei do mais forte”; mas também vemos 

Rousseau recusar a hipótese de que o poder da lei do mais forte, “sendo por sua natureza ilegítimo, possa 

servir de fundamento aos direitos da sociedade, nem, por conseguinte à desigualdade de instituição” (Cf. 

ROUSSEAU, 1954, p. 84). 

1066 Cf. ROUSSEAU, CS, I, 1, §2, 2012b, p. 42. 

1067 Cf. ROUSSEAU, CS, I, 2012b, p. 53. 
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A noção de legitimidade exige verificação de propósitos1068, sentido1069 e conte-

údo1070. (Por esta perspectiva tem-se que a legitimidade condiciona o modo da legislação 

de maneira lógico-ontológica-fenomenológico-ética). No âmbito da aplicação política, a 

legitimidade denota moralidade por excelência, porque é fruto de declaração da vontade 

mais digna de admiração do corpo político. Por assim dizer, a legitimidade traduz efeti-

vamente a realidade formal na atribuição de direitos em todos os sentidos, em toda parte. 

Ela se alimenta de uma fonte interna de justificação desencadeadora de todo o sistema. 

Se a legitimidade não é assim, por que então é necessário remontar a uma primeira con-

venção? 

Lemos no Contrato social o título do Capítulo V, do Livro I, que diz: “Que é 

preciso remontar a uma primeira convenção”, e entendemos que isto vale como exigência 

lógica de justificação racional do fundamento da autoridade constitutiva do liame socio-

político e jurídico. Pois, remontar à primeira convenção é supor a existência de uma fonte 

hipotética de fundamentação normativa, e mesmo considerada apenas no plano hipoté-

tico1071, a primeira convenção é o último recurso da base interna de validação de um or-

denamento. Por essa forma de justificação última da realidade normativa é revelado o 

modo específico de ser da legitimidade, que se projeta além do esvaziamento que ocorre 

em âmbito da legalidade puramente formal. O recurso de validação aciona dispositivo de 

legitimidade que tem natureza e valor constituinte. De tal maneira que a decisão comum 

 
1068 É preciso escutar situações legítimas, como a tipificada no Segundo discurso: “exceção em caso 

legítimo” (ROUSSEAU, 1954, p. 37). Lembrar sugestão da Economia política, em situações de aplicação 

de impostos, ou casos de força maior: “Pois é indiferente quanto ao direito que o povo possa recusar e que 

o soberano não deva exigir; e se for uma questão de força, a coisa mais inútil é examinar o que é legítimo 

ou não” (ROUSSEAU, 2015, p. 133). 

1069 Expressa sentido o modo da autoridade sob consentimento exercida sem medo e legitimamente. Como 

sugere na Economia política, em que diz: “Isso não significa que o governo deva ter medo de usar seu 

poder, mas que só deve usá-lo de uma maneira legítima” (ROUSSEAU, 2015, p. 118). 

1070 Sobre os “meios legítimos” (ROUSSEAU, 1954, p. 89), observar o que é dito na Economia política: 

“se conhecêssemos suficientemente a administração geral, sobretudo quando ela se limita aos meios 

legítimos, ficaríamos espantados com os recursos de que dispõem os chefes para prover todas as 

necessidades públicas, sem tocar nos bens dos particulares” (ROUSSEAU, 2015, p. 130). 

1071 Dizemos plano de fundamentação hipotético porque não podemos confirmar a existência da primeira 

convenção no plano factual, historicamente; mas também não podemos negar a sua pressuposição formal, 

concreto efetivamente. Ou seja, a primeira convenção não é uma ficção, ela é uma realidade formal, 

princípio de dever ser. 
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e pública do povo é resultante de uma convenção e supõe, ao menos uma vez, a unanimi-

dade1072. Esta decisão resultante de unânime concordância pública do povo é, propria-

mente, o conteúdo de que há de mais legítimo e que deve ser sempre considerado por 

todos. 

Rousseau demonstra no Contrato social, portanto, a tese de que em nível mais 

geral1073 de legitimidade, a autoridade para admitir ou rejeitar, até mesmo para modificar 

o arbitrário1074 e requalificá-lo como legitimamente aceitável pertence tão somente ao 

povo. Este poder do povo se estende inclusive para revogação do pacto social (trataremos 

da capacidade de revogação do pacto na Obrigação perpétua, tópico 11.3.5, especifica-

mente). 

10.2 Legitimidade como critério de razoabilidade 

A legitimidade como critério de razoabilidade é uma realidade possível, efetiva-

mente (responde ao tópicos 6.5.1 e 9.4); trata-se daquilo que é aceitável, não apenas for-

mal mas também substancialmente (responde ao tópico 9.3), na sociedade civil pelo es-

pírito da convenção como deliberação pública (tópico 8.3.1). Há limites racionais cuja 

ordenação responde à condição de efetividade da convenção como ato de soberania (tó-

pico 8.4) e à utilidade comum como condição real de convivência (tópico 3.3). 

 

1072 Cf. ROUSSEAU, CS, I, V, 2012b, p. 51. 

1073 Esta dificuldade do Contrato social é analisada neste Argumento e na Obrigação perpétua. Neste 

sentido, é indispensável o esclarecimento feito por Salinas Fortes, cuja passagem transcremos: “O princípio 

da soberania da vontade geral só impõe, portanto, uma condição formal para toda ordem social. Não é 

possível deduzir, a partir dessa condição, qual o conteúdo efetivo do sistema de legislação próprio para uma 

sociedade determinada. Não é possível saber, por exemplo, qual a forma de governo adequada. As diferentes 

formas de governo – democracia, aristocracia e monarquia – são, em princípio, igualmente legítimas, como 

nos mostra o Livro III. Perguntar pela melhor forma de governo, em termos absolutos, é uma questão 

insolúvel e indeterminada; ou melhor, ela ‘tem tantas boas soluções quanto há combinações possíveis nas 

posições absolutas e relativas dos povos’ [cap. IX]. Entre as condições gerais de legitimidade, fixadas no 

primeiro livro, e a determinação dos sistemas positivos convenientes às diferentes sociedades, é necessário 

admitir a mesma diferença de níveis a que nos referíamos ao considerar as regras de direito e as máximas 

da política. Tanto para fixar nossa conduta política diante de uma situação específica como para julgar a 

validade de um conjunto de instituições determinado não basta a referência exclusiva aos princípios gerais 

do direito, mas é necessário ainda perguntar por aquilo que convém a povos diferentes vivendo sob 

condições naturais distintas. A passagem de um nível para o outro – do direito em geral para o direito 

positivo – não é analítica: para julgar uma política determinada ou instituições vigentes, assim como para 

definir uma política ou elaborar um sistema de legislação positivo, é necessário levar em conta as diferenças 

entre os povos e não apenas a sua essência comum. Se à luz dos princípios gerais as instituições vigentes 

na Polônia parecem inaceitáveis, é possível que elas sejam válidas, se consideradas do ponto de vista das 

conveniências” (FORTES, 1976, p. 38-39). 

1074 Rousseau defende, de fato, a tese da soberania popular, a de que o povo é senhor para admitir ou rejeitar, 

podendo transformar o governo arbitrário em governo legítimo (ROUSSEAU, CS, I, IV, §5, p. 47). 
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Assim, em função da legitimidade consignada na autoridade do povo, e pensando 

na garantia de maior solidez da constituição e no caráter de revogabilidade1075 das leis 

fundamentais1076, é que Rousseau defende nas Considerações sobre o Governo da Po-

lônia, a necessidade de redução desse dispositivo de legitimidade aos pontos capitais que 

são considerados como leis fundamentais e sob ritual solene. Segundo Rousseau, “é con-

tra a natureza do corpo político ao impor-se leis que não possa revogar, mas não é contra 

a Natureza, nem contra a Razão que só possa revogar essas leis com a mesma solenidade 

que adota para estabelecê-las”1077. 

Não podemos considerar paradoxal a aceitação da solenidade como único critério 

de limitação racional no modo de manifestação em nível superior de legitimidade. Real-

mente, em vez de funcionar como restrição, o critério de solenidade é na verdade uma 

garantia efetiva da condição de sua legitimidade; de que a sua expressão em nível mais 

geral deve ocorrer necessariamente por meio de rito solene, tal como se deu no funda-

mento da sociedade. Acreditamos que não há nenhum registro de outro meio além desse 

que seja mais eficiente e propicie mais garantia para a expressão de maior dignidade do 

corpo político1078. As leis seriam mais bem pensadas e, provavelmente, durariam mais; 

dado a dificuldade de reunir constantemente o povo solenemente. Para Rousseau, o re-

curso da unanimidade pertence ao direito natural das sociedades e sua legitimidade, por-

tanto, é registrada efetivamente quando “a unanimidade foi requerida para a formação do 

corpo político e para as leis fundamentais que remetem à sua existência”1079. De tal modo 

que a solenidade que é necessária para o estabelecimento das leis fundamentais é também 

 
1075 Mas também disse: “O corpo político, assim como o corpo do homem, começa a morrer desde seu 

nascimento e porta nele mesmo as causas de sua destruição”. E completa: “Não depende dos homens de 

prolongar sua vida, depende deles de prolongar a do Estado tanto quanto for possível, dando-lhe a melhor 

constituição que possa ter” (ROUSSEAU, CS, III, XI, §2, 2012b, p. 123-124). 

1076 As leis que regulam, segundo Rousseau, “a relação do corpo inteiro agindo sobre si mesmo, quer dizer, 

a relação do todo ao todo, ou do Soberano com o Estado”, levam o nome de leis políticas, e se chamam 

também de leis fundamentais”, e, reitera que: “um povo é sempre o senhor de mudar suas leis, mesmo as 

melhores” (ROUSSEAU, CS, II, XII, §1-2, 2012b, p. 89). 

1077 Cf. ROUSSEAU, 1982, p. 66 e p. 164. 

1078 Seguramente, Rousseau aceita que “a maneira de tratar os assuntos gerais pode dar um indício seguro 

do estado atual dos costumes e da saúde do corpo político. Quanto mais o acordo reinar nas assembleias, 

quer dizer, quanto mais as opiniões se aproximarem da unanimidade, mais também a vontade geral será 

dominante; mas os longos debates, as dissenções, o tumulto, anunciam a ascendência dos interesses 

particulares e o declínio do Estado” (ROUSSEAU, CS, IV, II, §1, 2012b, p. 141). 

1079 Como é mostrado no Capítulo IX, das Considerações sobre o Governo da Polônia: “Pelo direito natural 

das sociedades, a unanimidade foi requerida para a formação do Corpo político e para as leis fundamentais”. 

E continua: “a unanimidade requerida para o estabelecimento dessas leis deve sê-lo do mesmo modo para 

sua ab-rogação” (ROUSSEAU, 1982, p. 65-66; p. 164). 
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necessária para revogação delas. 

O prevalecimento da legitimidade do contrato é condicionado ao respeito das suas 

cláusulas, que são obtidas em base de concordância mútua e unânime. Atacar a legitimi-

dade do contrato é, portanto, desrespeitar suas cláusulas1080; significa, consequentemente, 

a violação do próprio pacto social. Assim dizendo, a violação do pacto social é o primeiro 

fator gerador de conflitos, cuja propagação culmina na dissolução das convenções sociais. 

Como mostra Rousseau: 

As cláusulas desse contrato são tão determinadas pela natureza do ato, 

que a menor modificação as tornaria vãs e sem nenhum efeito; de sorte 

que, embora elas não tenham jamais sido formalmente enunciadas, elas 

são em toda parte as mesmas, em toda parte admitidas e reconhecidas, 

até que, sendo o pacto social violado, cada um retorna então aos seus 

primeiros direitos, e retoma sua liberdade natural, perdendo a liberdade 

convencional pela qual renunciou aquela1081. 

Por definição, a anterioridade desse tipo de cláusula é suficiente para a demons-

tração de sua existência ideal e convencional como corpo artificial. Segundo Rousseau, 

mesmo que essa modalidade de cláusula nunca tenha sido formalmente enunciada de ma-

neira concreta e historicamente determinado, basta a sua admissão no plano do direito 

para que o ato de fundação tenha existência e valor simbólico1082, legitimamente reconhe-

cido. 

Tratando das coisas do ponto de vista do domínio real, Rousseau discerne o sen-

tido relativo da noção de legitimidade sob três perspectivas de direito, ou seja, de maneira 

tripartite: o legítimo quando atribuído ao domínio do particular, geral e universal1083. O 

 

1080 O contrato, segundo Pierre Burgelin, “não é ainda a lei, mas sua possibilidade. Existe tacitamente com 

o primeiro legislador, possuirá toda eficácia enquanto existir formalmente” (BURGELIN, 1952, p. 531). 

1081 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VI, 2012b, p. 52. 

1082 Em nota, Lourival Gomes Machado pede para não procurarmos “encontrar um ato real de instituição 

formal do contrato. Este passou a ter valor simbólico: suas “cláusulas” são “determinadas pela natureza do 

ato”, dispensam enunciado explícito, sendo “mantidas e reconhecidas” de maneira tácita” (ROUSSEAU, 

1999, v.1, p. 70). 

1083 “Mas como as forças da Cidade são incomparavelmente maiores que as de um particular, a posse pública 

é também de fato mais forte e mais irrevogável, sem ser mais legítima, pelo menos para os estrangeiros. 

Porque o Estado com relação a seus membros é senhor de todos seus bens pelo contato social” 

(ROUSSEAU, CS, I, IX, §1, p. 57-58). 
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legítimo domínio do particular mantém sua legitimidade em decorrência do legítimo do-

mínio geral da Cidade, e este domínio geral que norteia a todos os direitos legítimos em 

determinado Estado se comunica de maneira relativa com o plano de maior universalidade 

de direitos, comparadamente a outros domínios e potências. 

Segundo Rousseau, o que parece paradoxal sobre a legitimidade nos três níveis1084 

da ordem social, tais como: do geral sobre o corpo, sobre o particular ou individual, con-

secutivamente – principalmente concernente à supremacia do geral sobre o particular – é 

explicado pela noção de alienação legítima. O que há de mais singular nessa alienação, 

segundo Rousseau, “é que, enquanto aceita os bens dos particulares a comunidade em vez 

de despojá-los, não faz senão lhes assegurar a legítima posse, alterando a usurpação em 

um verdadeiro direito, e o usufruto em propriedade”1085. 

É defensável a tese de que o direito de cada particular é sempre subordinado ao 

direito que a comunidade tem sobre todos, pois o contrário disso não garantiria nenhuma 

solidez no liame social nem força real no exercício da soberania. Mas é impensável, en-

tretanto, admitir, segundo Rousseau, a proeminência legítima do bem comum sobre o 

bem particular, sem que os próprios indivíduos tenham condições de garantia da legiti-

mação dos “elementos constitutivos de seu ser”1086. O que nos leva à constatação de que, 

portanto, o fundamento do direito político legítimo contém necessariamente os elementos 

constitutivos do ser individual. Ou seja, os indivíduos, de fato, são legitimações e produ-

ções da sociedade. 

A nossa reflexão sobre a localização do indivíduo, seu desenvolvimento e sua 

transmutação à condição de sociedade foi desenvolvida no Argumento Antropológico. 

Neste momento, consideramos suficiente reiterar, segundo Rousseau, que até mesmo a 

figura do pai de vários filhos somente se faz como indivíduo pai, quando todos se reúnem 

em torno dele e o reconhecem como tal1087. O que implica dizer, efetivamente, que o 

 

1084 Pela exigência da ordem social deve ocorrer a supremacia da vontade geral sobre a vontade do corpo e 

sobre a vontade particular ou individual. Comparando-se a legislação perfeita da ordem social com a da 

ordem natural é possível perceber que, em razão de as vontades estarem ativas na ordem natural, os níveis 

de intensidade da potência da vontade do corpo aumentam. Para ele, esta “gradação é diretamente oposta à 

da que exige a ordem social” (ROUSSEAU, CS, III, II, 2012b, p. 98). 

1085 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IX, §6, 2012b, p. 59-60. 

1086 Cf. ROUSSEAU, Segundo discurso, 1954, p. 81. 

1087 Da sociedade é que, em conformidade com o Segundo discurso, “o poder paternal tira a sua principal 

força, um indivíduo não foi reconhecido como pai de vários, senão quando eles ficaram reunidos (ils 
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sentido de indivíduo além do campo físico não é mais que uma invenção social; porque 

passa por uma espécie de reconhecimento comum que se dá apenas em sociedade (cone-

xão com o tópico 8.1 Duplo sentido de sociedade). 

No plano do dever ser, o sentido da proposição “que os homens são iguais por 

convenção e direito”1088 implica em dizer que a condição anterior ao advento do pacto 

sofreu alteração, de maneira que a igualdade natural e as diferenças físicas, em força ou 

em gênio, foram requalificadas pelo ato de fundação do sistema social. Refere-se aqui à 

alteração que produziu a condição da igualdade moral e legítima. De maneira que nesse 

plano todos os homens têm o mesmo valor e somam igualmente; todos estão garantidos 

pelo devido direito legal; de maneira que todos devem possuir alguma coisa e não há 

ninguém fora desse campo do direito. 

Efetivamente, a igualdade legítima no plano do dever ser é o modelo do estado 

civil verdadeiramente legítimo, de acordo com o Contrato social; porém, precisamos 

lembrar que a igualdade desejável no plano dos princípios do direito político nem sempre 

é a que se efetiva no plano histórico, como mostra essa ressalva feita por Rousseau, de 

que: 

Sob os maus governos essa igualdade não é senão aparente e ilusória; 

ela não serve senão para manter o pobre em sua miséria e o rico em sua 

usurpação. De fato, as leis são sempre úteis aos que possuem e nocivas 

aos que não têm nada; depreende-se daí que o estado social não é van-

tajoso aos homens senão enquanto todos eles tenham alguma coisa e 

que nenhum deles não tenha nada demasiado1089. 

Tal situação retrata bem os Estados corrompidos. Os maus governos usurpam a 

legitimidade do estado social e fazem predominar as extremas desigualdades. Parte da 

sociedade se vê arrastada por motivos de conveniência a usar de meios que violam a base 

de concordância legitimamente aceitável, com vistas ao aumento de oportunidades para 

 

resterent assemblés) em torno dele” (ROUSSEAU, 1954, p. 82). Rousseau indica a ideia de assembleia 

como atribuidora de reconhecimento do indivíduo enquanto tal, legitimamente. 

1088 “Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout système social; 

c’est qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue, au contraire, une égalité 

morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant 

être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit” (ROUSSEAU, CS, 

I, IX, 2012b, p. 60). 

1089 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IX, 2012b, p. 60. 
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obtenção de vantagens individuais e de grupos. Assim, a maior dificuldade da igualdade 

legítima é vencer a legitimidade usurpada1090 da ordem social pelas mãos de Governos 

corruptos. 

A convenção legítima recusa absolutamente qualquer modalidade de direito de-

corrente do uso de força, porque a força exclui a liberdade1091 (conexão com o tópico 5.2 

A Lei como testemunha da liberdade pública), e consequentemente também exclui a mo-

ralidade (conexão com o tópico 6.2 Imperativo ético-político) das ações humanas. Isto 

aqui também vale para maior nível de legitimidade1092: o domínio real, ao qual a legiti-

midade é referida. Não há elementos racionais suficientes que justifiquem, por exemplo, 

que mesmo por meio de guerra se possa conferir ao vencedor o direito de massacrar os 

povos vencidos, nem tampouco o direito de escravizá-los1093. Como quer que se enfrente 

as coisas, argumenta Rousseau: 

O direito de escravidão é nulo, não somente porque é ilegítimo, mas por-

que é absurdo e não significa nada. As palavras, escravidão e direito, são 

contraditórias; elas se excluem mutuamente. Seja de um homem contra 

outro homem, seja de um homem contra um povo, esse discurso será 

sempre igualmente insensato: "Fiz com você uma convenção toda para 

tua oneração e tudo em meu proveito, que observarei enquanto me aprou-

ver, e que tu observarás enquanto me satisfizer"1094. 

Algo assim é absurdo em si mesmo, somente situação sem legitimidade pressupõe 

obediência sem limites. Também não há legitimidade em argumentar que o homem possa 

 
1090 Usurpadores aproveitam tempos de crise: “para fazer passar, valendo-se do medo público, as leis 

destrutivas que o povo não adotaria jamais a sangue-frio. A escolha do momento da instituição é um dos 

caracteres mais fortes sobre os quais se pode distinguir a obra do legislador da obra do tirano” 

(ROUSSEAU, CS, II, X, §4, 2012b, p. 85). 

1091 Nas Considerações sobre o Governo da Polônia, ao tratar sobre os meios de manter a constituição ele 

diz assim: “A polícia é boa, mas a liberdade vale mais” e “Todos os meios usados para impedir a licença na 

ordem legislativa, embora bons em si mesmos, serão cedo ou tarde empregados para oprimi-la” 

(ROUSSEAU, 1982, p. 53 e p. 150). 

1092 Chamamos nível maior de legitimidade, a legitimidade que é desencadeada a partir do plano mais 

universal possível tendo como referência o mais geral de uma sociedade particular e, por análise comparada, 

ao mais universal relativo à confederação entre as sociedades particulares. 

1093 Pretensão imaginada por “Grotius et les autres tirent de la guerre une autre origine du prétendu droit 

d’esclavage. Le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux 

dépens de sa liberté; convention d’autant plus légitime qu’elle tourne au profit de tous deux” (ROUSSEAU, 

CS, I, IV, 2012b, p. 47). 

1094 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IV, 2012b, p. 50. 
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renunciar totalmente a sua faculdade de liberdade1095, qualquer pretensão nesse sentido é 

ousar submeter o homem a escravidão, e não passaria de uma ignomínia1096. Nitidamente, 

a simulação do falso acordo em que as regras estabelecidas beneficiam apenas uma parte 

do corpo, serve de maneira suficiente para invalidar qualquer espécie de pactuação des-

pida de legitimidade. Esta situação indica, portanto, a existência de um pacto ilegítimo. 

Pois, só haverá pacto legítimo quando todos os membros da sociedade simultaneamente 

puderem vislumbrar ganhos, equitativamente. Certamente, em sociedade bem estabele-

cida o homem naturalmente é levado a cultivar ações justas e honrosas; se obrigando 

consigo mesmo, com o outro e com o mundo em sua volta, porém sempre de maneira 

legítima. Neste sentido, Rousseau é taxativo em dizer que, “não há nenhuma razão sufi-

ciente que possa obrigar um homem honesto a fazer um ato injusto e desonroso”1097. Seria 

como jogar o homem contra a base do maior nível1098 de legitimidade e convívio social. 

10.3 Graus de legitimidade do domínio real 

Discutir a noção de legitimidade contrastando a ordem social à ordem natural pode 

indicar ligeiramente uma situação paradoxal, mas essa dificuldade se dissipa tão logo se 

 
1095 Ênfase que aparece no Capítulo V, Livro I, do Manuscrito de Genebra, é bem mais forte: “Quanto as 

condições desse acordo, é bem evidente que elas são ilegítimas e nulas porque elas submetem sem reserva 

à vontade de uma outra; e além do que uma tal submissão é incompatível com a natureza do homem e seria 

como excluir toda moralidade das suas ações ao eliminar toda liberdade de sua vontade; é uma convenção 

vã, absurda, impossível, em estipular de um lado uma autoridade absoluta, e de outro uma obediência sem 

limites” (ROUSSEAU, 2012a, p. 65). 

1096 No Segundo discurso: “Je ne m’arrêterai point à rechercher si, la liberté étant la plus noble des facultés 

de l’homme, ce n’est pas dégrader sa nature, se mettre au niveau des bêtes esclaves de l’instinct, offenser 

même l’auteur de son être, que de renoncer sans réserve au plus précieux de tous ses dons, que de se 

soumettre à commettre tous les crimes qu’il nous défend, pour complaire à un maître féroce ou insensé, et 

si cet ouvrier sublime doit être plus irrité de voir détruire que déshonorer son plus bel ouvrage” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 83; 1989, p. 106). 

1097 Em seu “Premier dialogue” (ROUSSEAU, Dialogues, 1999, p. 156). 

1098 Aqui, a legitimidade dialoga com o princípio das diversas formas de governo, portanto, passsa por 

critério de gradação. A mais legítima é a graduação da legislação perfeita, porquanto reduz a zero quando 

anula a vontade particular ou individual dos magistrados. A menos legítima, portanto, ativa a vontade 

particular ou individual, de maneira que a vontade do corpo do magistrado aumenta, cedendo aos vícios 

das próprias magistraturas; eis, o corporativismo em seu nascedouro. Nesse sentido, dirá: “Gradação 

diretamente oposta à da que exige a ordem social” (ROUSSEAU, CS, III, II, §6-7, 2012b, p. 97-98). A 

noção de legitimidade se dissemina por toda a ordem social, portanto, vai além da noção de propriedade. 

Neste caso, aplica-se ao governo. Assim, o Governo pode ser medido pela quantidade de magistrados em 

forte ou fraco; a decodificação forte é aplicada quando a quantidade é reduzida, e fraca, quando aumenta 

os magistrados. Em qualquer tipo de governo, encontraremos essas três vontades constitutivas das 

magistraturas, segundo Rousseau: “primeira, a vontade própria do indivíduo, que não tende senão à sua 

vantagem particular; segunda, a vontade comum dos magistrados, que se remete unicamente à vantagem 

do Príncipe, e pode ser chamada, vontade de corpo, a qual é geral em relação ao Governo, e particular em 

relação ao Estado, de que o Governo faz parte; em terceiro lugar, a vontade do povo ou a vontade soberana, 

a qual é geral, tanto em relação ao Estado considerado como o todo, quanto em relação ao Governo 

considerado como parte do todo” (Ibid., §5, p. 97). 
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explique o paradoxo. Em que consiste o paradoxo? O paradoxo está na aceitação da pos-

sibilidade de que a ordem social pode ser comparada, de fato, com a ordem natural. 

A comparação da ordem social com a ordem natural não resulta bem, porque 

avança contra o princípio que não se pode estabelecer comparação entre coisas de natu-

reza distintas (conexão com o Cap. 2 Argumento antropológico, tópico 2.2 Possibilidade 

de conhecer o homem, nota 225); cujo sentido mais universalizante do termo princípio é 

utilizado no Contrato social, como a impossibilidade de se efetuar comparação entre 

relações que são diferentes por natureza, tais como a incompatibilidade da comparação 

da “relação de homem a homem” com a “relação de Estado a Estado”. Neste ponto, Ro-

usseau revigora uma abordagem ontológica considerando “que entre coisas de diversas 

naturezas não se pode fixar nenhuma verdadeira relação”, dando a essa abordagem um 

alcance social; porque também enxerga a universalidade do termo princípio, efetiva e 

concretamente, ao acrescentar: “Este princípio está mesmo conforme as máximas estabe-

lecidas de todos os tempos e à prática constante de todos os povos policiados”1099. 

Outra maneira de fazer a situação paradoxal anterior se revelar é pensar ordem 

social da legislação perfeita como a mais perfeita possível imitação que o homem pôde 

fazer para equipará-la com a ordem perfeita da natureza que rege toda as coisas. Seria 

uma arte imitando a natureza em sua perfeição (conexão com o tópico 2.6 As críticas que 

testemunham em favor da dignidade humana). Mas como os homens são imperfeitos, 

mesmo com toda a grandeza da sua perfectibilidade, ainda assim o plano do rigor formal 

de perfeição da arte imitando a natureza foge ao plano factual quando vemos os homens 

se agasalhando com arranjos que respondem propriamente às suas imperfeições; é neste 

sentido o âmbito factual seguindo a ordem natural, significa seguir as sociedades no plano 

fáctico; não segue o plano de direito, o real possível (conexão com o Capítulo 1 – Argu-

mento ontológico, tópico1.1 Anterioridade do ato em relação ao fato). Isto se confirma 

no Contrato social, em que se lê: 

Segundo a ordem natural, ao contrário, as diferentes vontades tornam-

se mais ativas à medida que elas se concentram. Assim a vontade geral 

é sempre a mais fraca, a vontade do corpo tem o segundo lugar, e a 

vontade particular o primeiro de todos: de modo que no Governo cada 

 
1099 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IV, §§10-11, 2012b, p. 48-49. 
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membro é primeiramente ele mesmo, e depois Magistrado, e depois ci-

dadão. Gradação diretamente oposta à da que exige a ordem social1100. 

A ordem social pela convenção (observar A convenção como problema, principal-

mente no tópico 8.3ss) condiciona doutra forma, não é a naturalmente seguida pelos ho-

mens factualmente. Portanto, a dificuldade se dissipa quando se tem em vista a convenção 

como base fundamental. O pressuposto de que a máquina deve se mover de maneira per-

feita na ordem social ideal conta com a noção de legislação perfeita: “a vontade particular 

ou individual deve ser nula, a vontade de corpo própria ao governo muito subordinada, e 

pela sequência a vontade geral ou soberana sempre dominante e a regra única de todas as 

outras”1101. Temos aqui uma autêntica gradação, a qual remete à própria exigência da 

ordem social; gradação que imputa níveis que devem ser observados no Estado conven-

cionado de maneira perfeita. Mas não é o que acontece, pelo que vemos geralmente seguir 

outra ordem lógica naturalmente. A lógica seguida mais naturalmente é a ordem natural 

da gradação contrária, porquanto aplicada pelos governos de maneira fáctica. 

Há, portanto, duas espécies de gradação quando se trata da ordem social, de ma-

neira que uma remete ao plano puramente formal e outra ao factual. Em nossa avaliação, 

a gradação formal é a prevista pela convenção legítima, faz parte da legislação ideal. A 

gradação pela lógica da ordem natural experimentada pelas sociedades é carente de legi-

timidade, pois segue o plano factual, ou seja, usa e abusa da lógica da força. Por essa 

perspectiva crítica, o que se quis mostrar é que a gradação geralmente aplicada não visa 

a garantia dos níveis ideais de legitimidade para a movimentação da própria máquina. 

Neste sentido, concorda-se com Victor Goldschmidt1102 quando ele mostra dois 

pontos, “estreitamente ligados: o primeiro concerne a oposição, no Estado moderno, entre 

o homem e o cidadão; o segundo se refere ao isolamento de certos indivíduos no seio da 

comunidade”1103. Mostra que “a dualidade entre o homem e o cidadão se formula, e às 

vezes se resolve, em termos políticos”. Também mostra outro nível em que o conflito é 

 
1100 Cf. ROUSSEAU, CS, III, II, §7, 2012b, p. 98. 

1101 Cf. ROUSSEAU, CS, III, II, §6, 2012b, p. 97-98. 

1102 Cf. GOLDSCHMIDT, Victor. [1984a]. Individu et communauté chez Rousseau. Pensée de Rousseau, 

Éditions du Seuil, p. 147-161, octobre, 1984. 

1103 Cf. GOLDSCHMIDT, 1984, p. 147. 
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insuperável, “o indivíduo tende para independência que, constantemente, exige que a or-

dem social o reprove como ordem muito firme. É neste nível que se situa o último e 

insuperável conflito entre o indivíduo e a sociedade”. Como entende Goldschmidt, este 

tipo de conflito Rousseau procurou vencer pessoalmente, sem tomá-lo como objeto de 

uma pesquisa propriamente1104. Este conflito insuperável aparece principalmente em 

obras autobiográficas, tais como, as Confissões, os Diálogos e, sobretudo, os Devaneios, 

cujas obras a leitura de Bento Prado aponta Rousseau no centro desse conflito como “re-

tor”: “como aquele que, “conhecendo o homem”, se dirige aos homens, que fala a uma 

humanidade particular deste vazio que separa as humanidades particulares”1105. Enst Cas-

sirer analisa dificuldades do quadro existencial da obra e autor, de maneia que a sua abor-

dagem desloca Rousseau da singularidade para preocupações de alcance universal1106. 

10.3.1 Instância comum 

Esta instância é o maior nível, o coração da teoria da legitimidade política1107 de 

Rousseau. Nesta instância comum contém a essência do espírito de engajamento de cada 

um com todos, é constitutiva da natureza da convenção como deliberação pública em 

benefício de toda a sociedade civil. Assim, a palavra convenção está tão intimamente 

ligada à noção de acordo comum entre homens e, consequentemente, ao sentimento de 

cidadania e de pátria que tão logo essa conexão seja rompida por simples violação de 

direito do cidadão1108 tem-se a presença do fator de dissolução do próprio estado civil. 

Isto fica mais bem esclarecido quando Rousseau acomoda a palavra “convenção” ao con-

ceito de “confederação pública” e desperta a nossa atenção para a atitude de cuidado que 

 
1104 Cf. GOLDSCHMIDT, 1984b, p. 154. 

1105 Cf. PRADO JÚNIOR, Bento. A retórica de Rousseau. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 103. 

1106 “O que tentarei mostrar é que as ideias fundamentais de Rousseau, embora brotem diretamente de sua 

natureza e de sua peculiaridade, não permanecem fechadas, nem presas nessa peculiaridade individual” 

(CASSIRER, Ernst. [1999]. A questão Jean-Jacques Rousseau. Prefácio e Posfácio de Peter Gay. 

Tradução Erlon José Paschoal, Jézio Gutierre. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 42.). 

1107 Encontra-se o maior nível de decisão, conforme palavras de José Guilherme Merquior, em que se lê: 

“O coração da teoria da legitimidade política de Rousseau é a ideia de democracia participativa. A vontade 

geral tem que ser permanentemente dinamizada pela constante participação individual na política de 

soberania (embora não necessariamente em todos os níveis dos processos de tomada de decisão). Aos olhos 

de Rousseau, a participação igualitária tem dois atributos inestimáveis. Primeiro, assegura o permanente 

controle do poder. Segundo, é educativa, na medida em que desenvolve uma ação social autônoma e 

responsável de parte do indivíduo” (MERQUIOR, 1990, p. 61-62). 

1108 Na Economia Política, Rousseau mostra a proeminência dos povos romanos em relação aos outros 

povos, em função da atenção e respeito do governo pelos direitos dos mais simples cidadãos (1915a, p. 253 

e 276; 2015, p. 121). 
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devemos ter diante das fraquezas humanas, que suscitam socorro com acolhimento e de-

mandam solução com justiça. Como alerta na Economia Política, sobre essa possibili-

dade nos termos seguintes: 

A segurança particular está tão ligada com a confederação pública, que, 

sem os cuidados que devemos à fraqueza humana, essa convenção seria 

dissolvida por direito, se perecesse no Estado um único cidadão que não 

tivesse sido socorrido, se perdesse um único processo por uma injustiça 

evidente. Pois, as convenções fundamentais sendo infringidas, não ve-

mos mais com que direito nem com que interesse poderia manter o povo 

em união social, a menos que fosse retida pela única força, que faz a 

dissolução do estado civil1109 

Compreendemos que o cultivo do maior nível de legitimidade responde necessa-

riamente a uma ordem de dupla necessidade política: a de que é preciso primeiro preservar 

as convenções fundamentais; e, consequentemente, que a conservação das convenções 

exige, efetiva e concretamente, a conservação da relação do direito e interesse que man-

tém o povo em união social. Desperta curiosidade o fato de Rousseau chamar a atenção 

para a atitude de cuidado nesse nível de legitimidade, quando diz que “sem os cuidados 

que devemos à fraqueza humana” a convenção ou confederação pública seria dissolvida. 

E confirma a necessidade de compreensão do desenvolvimento do tema da legitimidade 

que está ligado sensivelmente ao objeto final da sociedade política, a partir da leitura e 

uso político dos sinais. 

É neste sentido que chamamos a atenção para a leitura do pedido de socorro e do 

rápido atendimento descritos no Levita de Efraim, um caso bíblico que também aparece 

no Ensaio1110. Mais propriamente, o caso o “Levita de Efraim” é um caso típico, pois 

mediante o uso de um único sinal fortemente apresentado a resposta logo foi processada 

por todos e acompanhada de clamor unânime, que se procedeu o de acordo: “Não, jamais 

nada parecido ocorreu em Israel até hoje. Povo santo, reúna-te; pronunciai sobre esse ato 

 
1109 “La sûreté particulière est tellement liée avec la confédération publique, que, sans les égards que l’on 

doit à la faiblesse humaine, cette convention serait dissoute par le droit, s’il périssait dans l’État un seul 

citoyen qu’on eût pu secourir, si l’on en retenait à tort un seul en prison, et s’il se perdait un seul procès 

avec une injustice évidente. Car, les conventions fondamentales étant enfreintes, on ne voit plus quel droit 

ni quel intérêt pourrait maintenir le peuple dans l’union sociale, à moins qu’il n’y fût retenu par la seule 

force, qui fait la dissolution de l’état civil” (ROUSSEAU, 1915a, p. 252; 2015, p. 120). 

1110 Ele diz no Ensaio sobre a origem das línguas: “Quand le Lévite d’Ephraïm voulut venger la mort de 

sa femme, il n’écrivit point aux Tribus d’Israël; il divisa le corps en douze pièces et les leur envoya” 

(ROUSSEAU, 1990, p. 61-62). 
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horrível” e acontece a “assembleia de todo Povo de Deus”, a que remonta “a fonte das 

guerras civis que fizeram perecer uma das Tribos”1111. O sinal foi tão suficiente, que 

“Num instante se eleva em toda Israel um só grito, mais estridente, mais unânime: Que o 

sangue da jovem mulher recaia sobre seus assassinos”. Por meio desse “grande grito à 

justiça do Deus de Israel”1112 é acionado, de certo modo, o acordo de proteção. E o motivo 

principal apontado, retratado por Rousseau, é que não se respeitou o mais sagrado de 

todos os direitos, com a prática de injustiça e desonra1113. 

Rousseau chama a atenção para o respeito da beleza, dos costumes e da hospitali-

dade; ao mesmo tempo em que defende a necessidade da proeminência da prática de jus-

tiça sem crueldade, que é preciso ser misericordioso sem fraquejar; e saber perdoar o 

culpado, em vez de punir o inocente. Contudo, o uso político de sinais perde sua legiti-

midade quando a civilidade é substituída por barbárie. Talvez fosse o caso de se discutir 

a reparação pelo uso de violência que também foi praticada pelo “Levita de Efraim”, por 

ele ter retalhado o corpo de sua esposa em dose pedaços e enviado com a intenção1114 de 

produzir o efeito da união de todas as tribos contra os benjamitas. Certamente, é necessá-

rio preservar na união social o cultivo da relação entre civilidade e legitimidade. 

No Contrato social Rousseau também chama a atenção para a boa leitura, boa 

interpretação e bom uso dos sinais no campo político. Associando a legitimidade ao ob-

jetivo da existência da sociedade política, entende que basta esforço e boa-fé para que 

essa relação existencial seja percebida. Como se segue, em que diz: 

Para mim, me espanta sempre que se desconheça um sinal tão simples, 

ou que se tenha a má-fé de não perceber. Qual é o fim da associação 

política? É a conservação e a propriedade de seus membros. E qual é o 

sinal mais seguro de que elas se conservam e prosperam? É a quanti-

dade e sua população. Não vá buscar alhures esse sinal tão disputado. 

Todas as demais coisas sendo iguais, o governo sob o qual, sem modos 

estrangeiros, sem naturalização, sem colônias, os cidadãos povoam e 

 
1111 Cf. ROUSSEAU, 1999, p. 435-436. 

1112 Cf. ROUSSEAU, 1999, p. 444-445. 

1113 Cf. ROUSSEAU, 1999, p. 442. 

1114 Ou, talvez tenha sido mesmo apenas o último golpe do amor-próprio depois de ser alvejado. Pois, o 

“amor-próprio”, de acordo, com o Livro IV do Emílio: “quer sempre erguer o homem além de sua esfera” 

(ROUSSEAU, 2002, p. 78; 1992, p. 345). 
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multiplicam vantagens, é infalivelmente o melhor. Aquele sob o qual 

um povo diminui e perece é o pior.1115 

A instância comum vai além da simples participação democrática na escolha de 

de pautas de discussão e métodos de prevenção de abuso do poder1116. A substancialidade 

impregnada na instância comum faz com que a legitimidade dessa instância se traduza, 

inclusive, como capacidade de socorro aos indivíduos, que, por vezes, são ultrajados em 

nível de singularidade no tecido da sociedade civil. A legitimidade da instância comum 

não se resume, portanto, na centralidade de poder. 

10.3.2 Instância privada 

As maiores ameaças à legitimidade estão localizadas na instância privada devido 

ao descaso com a conservação, propriedade e desenvolvimento1117 das potencialidades 

dos componentes constitutivos do povo em todas as dimensões da sociedade civil. Rous-

seau se espanta com o fato de se desconhecer um sinal tão simples, ou que se use da má-

fé em não concordar com o que salta aos olhos. Primeiro, para se fazer boa leitura dos 

sinais é preciso lembrar qual é a finalidade da existência da associação política: a conser-

vação1118 e a propriedade1119 de seus membros. Depois, é necessário verificar o sinal de 

 
1115 Cf. “Pour moi, je m’étonne toujours qu’on méconnaisse un signe aussi simple, ou qu’on ait la mauvaise 

foi de n’en pas convenir. Quelle est la fin de l’association politique? C’est la conservation et la prospérité 

de ses membres. Et quel est le signe le plus sûr qu’ils se conservent et prospèrent? C’est leur nombre et leur 

population. N’allez donc pas chercher ailleurs ce signe si disputé. Toute chose d’ailleurs égale, le 

gouvernement sous lequel, sans moyens étrangers, sans naturalisation, sans colonies, les citoyens peuplent 

et multiplient davantage, est infailliblement le meilleur. Celui sous lequel un peuple diminue et dépérit est 

le pire” (CS, III, IX, §4, 2012b, p. 119). 

1116 Cf. MERQUIOR, 1990, p. 62. 

1117 No capítulo sobre “A vontade geral e a questão da estabilidade”, de sua obra Conferências sobre a 

história da filosofia política, John Rawls sintetiza o rol de interesses comuns em termos fundamentais, em 

que se lê: “Entre estes estão os interesses expressos pelas duas formas naturais do amor-próprio (amour de 

soi e amour-propre) e os interesses que temos na segurança de nossa pessoa e propriedade. A segurança da 

propriedade e não da mera posse é uma das vantagens da sociedade civil (CS, I, VIII, §2). Há também os 

nossos interesses nas condições sociais gerais para o desenvolvimento de nossas potencialidades (livre-

arbítrio e perfectibilidade) e a liberdade para promover nossos objetivos conforem nos for conveniente 

dentro dos limites da liberdade civil” (RALWS, 2008, p. 230; 2012, p. 249). 

1118 Ele também disse: “pelo contrato social” o homem ganha “a liberdade civil e a propriedade de tudo o 

que possui” (ROUSSEAU, CS, I, VIII, §2, 2012b, p. 57). Entre outras funções, cabe ao governo a 

“manutenção da liberdade tanto civil quanto política” (Idem, III, I, §5, p. 92). À pergunta “Qual é o fim da 

associação política?” – ele respondeu: “É a conservação e a propriedade de seus membros” (ROUSSEAU, 

CS, III, IX, §3, 2102b, p. 119).  

1119 De fato, Rousseau considera, na Economia Política, o direito de propriedade como fundamento da 

sociedade civil: “É certo que o direito de propriedade é o mais sagrado de todos os direitos dos cidadãos, e 

o mais importante, sob certos aspectos, que a própria liberdade; seja porque está ligado mais fortemente à 

conservação da vida; seja porque, sendo os bens mais fáceis de serem usurpados e mais difíceis de defender 

do que a pessoa, porque a propriedade é o verdadeiro fundamento da sociedade civil e a verdadeira garantia 
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desenvolvimento relativo aos constituintes do ser social dos indivíduos com base nas ca-

tegorias quantidade e população. A interpretação boa deverá apontar aumento ou decres-

cimento da população. Em caso de aumento o governo é melhor, em caso de decresci-

mento o governo é pior. A prosperidade do governo é interpretada na expectativa de van-

tagens dos cidadãos e no crescimento da população. Isso constitui, portanto, fator de le-

gitimidade do governo. 

O campo político legítimo aceita o jogo de forças que opera com manobras supos-

tas como legítimas1120, porque necessariamente essas manobras acompanham o consenti-

mento e respondem objetivamente à proeminência da instância de legitimidade da própria 

sociedade. Não obstante, é necessário ressaltar que, de acordo com o Contrato social, 

deve ser recusado o desenvolvimento de instituições e manobras que vão além de con-

frontar o homem consigo mesmo. “Tudo o que rompe a unidade social não vale nada”; e, 

de maneira incisiva, Rousseau assevera que: “todas as instituições que colocam o homem 

em contradição consigo mesmo não valem nada”1121. Em seu entendimento, geralmente 

essas manobras ultrapassam o direito que o homem tem sobre a sua própria singularidade, 

“uma instância tão legitima”1122. 

10.3.3 Instância da singularidade 

A instância da singularidade é o nível em que se registram as intimidades humanas 

e os constantes conflitos das existências, mais especificamente; é uma instância que se 

depreende da instância particular. Tem-se a instância da singularidade, além das outras 

três instâncias de legitimidade atribuídas ao domínio do particular, geral e universal. Esse 

 

dos engajamentos dos cidadãos; pois, se os bens não correspondessem às pessoas, nada seria mais fácil que 

eludir seus deveres e zombar das leis” (ROUSSEAU, 1915a, v.1, p. 259; 2015, p. 126). 

1120 A disputa no campo público nem sempre opera com manobras supostamente legítimas. Não basta ter 

em vista determinada realidade a ser vencida, necessariamente; ou apelar para determinados recursos tendo 

em vista a necessidade de demonstrar a verdade sobre um objeto determinado. As convenções fundamentais 

desencadeiam formas de legitimidade que podem ser perceptíveis em nível universal, geral e particular; e 

ao serem desrespeitadas tornam as ações e os discursos sem legitimidade. O termo “as manobras que são 

supostas legítimas” é localizado no Deuxième dialogue (ROUSSEAU, 1999, p. 307). No Troisième 

dialogue, é possível acompanhar a resistência de Rousseau com o desenvolvimento de manobras que vão 

além de confrontar o homem consigo mesmo, pois geralmente ultrapassam o direito que o homem tem 

sobre a sua própria singularidade, “uma instância tão legitima” (ROUSSEAU, 1999, p. 367). Rousseau 

mapeia, de fato, o domínio da legitimidade na ordem social, seja em graus ou instâncias, da seguinte forma: 

universal, geral, particular e singular. 

1121 “Tout ce qui rompt l’unité sociale ne vaut rien; toutes les institutions qui mettent l’homme en 

contradiction avec lui-même ne valent rien” (ROUSSEAU, CS, IV, VIII, §17, 2012b, p. 170). 

1122 Cf. ROUSSEAU, 1999, p. 367. 
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grau distinto de legitimidade registra aquilo que só pode ser experimentado na dimensão 

da própria intimidade. 

Vemos que a existência desse último nível de legitimidade se dá como desdobra-

mento da esfera particular é “uma outra esfera”1123 de direito realmente. É o grau de legi-

timidade relativo à singularidade humana. Fica bem evidente em seus Dialogues, princi-

palmente no “Deuxième dialogue”, que a singularidade é a esfera da intimidade. “É na 

familiaridade de um comércio íntimo, na continuidade da vida privada que um homem 

em sua extensão (à la longue) se deixa ver tal como ele é”1124. 

Portanto, é na instância da singularidade que o homem se revela por completo 

gozando de intimidades. Trata-se de uma dimensão em que ocorre o aprofundamento e 

acolhimento da existência do ser humano em suas próprias contradições. Nesta instância, 

o homem se mostra por vezes inteiramente “imperioso”, agindo, conforme Dialogues, tal 

como um: 

tirano em sua pequena esfera de autoridade, ou muito doce talvez pelo 

contrário e muito mole, temendo os conflitos (les dissensions) ainda que 

não ame a ordem, e sofrendo com a paz das coisas as mais contrárias ao 

seu gosto e à sua vontade; como ele suporta a adversidade pública, o 

medo, o ódio público, quaisquer espécies de afecção lhes são habituais; 

qualquer gênero de aflição (de peine) ou de prazer alteram muito o seu 

humor. Tenho-lhe seguido em sua mais constante maneira de ser, e nes-

sas pequenas desigualdades, não menos inevitáveis, não menos úteis 

que as ligeiras variações de ar e do vento naqueles mais belos dias. Pude 

ver como se desagrada e como se apazígua, se exala ou contém a sua 

cólera, se é rancoroso ou colérico, fácil ou difícil para apaziguar-se; se 

agrava ou repara seus erros, se sabe endurecer e perdoar os dos outros; 

se é doce e fácil de viver, ou duro e desagradável no comércio familiar; 

se gosta de se expandir para além ou de se concentrar em si mesmo, se 

seu coração se abre facilmente ou se fecha para carícias, se é sempre 

 
1123 Além da esfera da “administração pública” ele fala de uma outra, em que: “Todos os seus gastos, todas 

as suas paixões têm assim seus objetos em outra esfera” (ROUSSEAU, 1999, p. 335). “Mas nascidos para 

verdadeiros contatos (attachements), a sociedade dos corações e a intimidade lhe serão muito preciosas”. E 

acrescenta: “Também o prazer de viver com eles exclusivamente se marcará sensivelmente em seus olhos 

e em suas maneiras” (Ibid., p. 236). 

1124 Cf. ROUSSEAU, 1999, p. 206. 
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prudente, circunspecto, senhor de si mesmo, ou se deixando-se  domi-

nar pelos seus movimentos mostra indiscretamente cada sentimento que 

é emulado1125.  

Importante ressaltar que as relações típicas desse “comércio íntimo” são propria-

mente as relações que constituem e subsistem ainda no “comércio familiar”. A esfera da 

intimidade é onde se goza da íntima familiaridade1126. O grande paradoxo da sociedade é 

tentar o preenchimento da lacuna das relações íntimas por meio dos costumes. Trata-se 

de um triste enquadramento, porque joga o homem contra ele mesmo. Apostando-se na 

ideia de que, de acordo o Livro I, do Emílio: “tão logo acabe a intimidade (intimité) entre 

os parentes, e a sociedade da família deixa de contribuir com a doçura da vida, será ne-

cessário recorrer aos costumes para supri-la”1127. 

O espírito da singularidade é, portanto, a intimidade. Assim, a esfera da intimidade 

consiste naquilo que é exclusivo, pertence distintamente a cada um. De maneira que as 

relações da esfera da intimidade são verdadeiros vínculos de afinidades1128. Principal-

mente, considerando efetivamente que os homens “não procuram sua felicidade na apa-

rência, mas no sentimento íntimo”1129. O que confirma, por assim dizer, a exclusividade 

como forma de identificação, desde o momento em que “o animal espectador procura se 

identificar com o animal sofredor”1130. 

Na crítica referente às peças de teatro em sua Carta a D’Alembert, Rousseau se 

posiciona favoravelmente1131 ao alargamento do comércio íntimo entre os cidadãos como 

 
1125 Cf. ROUSSEAU, 1999, p. 207. 

1126 Definição apoiando-se no “Primeiro diálogo” (ROUSSEAU, 1999, p. 182). No “Segundo diálogo” há 

sugestão de que uma intimidade perfeita pode restabelecer a igualdade entre as pessoas (Idem, p. 227). 

1127 Cf. ROUSSEAU, 2002, p. 19; 1992, p. 25. 

1128 O “Segundo diálogo” indica que: “A sociedade dos corações e a intimidade lhes seriam tão preciosas, 

(...). Tanto o prazer de viver com eles exclusivamente se marcaria sensivelmente em seus olhos e nas suas 

maneiras” (ROUSSEAU, 1999, p. 236). 

1129 Cf. ROUSSEAU, 1999, p. 70. 

1130 No Segundo discurso, ele fala de uma identificação exclusiva: “Com efeito, a comiseração será tanto 

mais enérgica quanto mais o animal espectador se identificar intimamente com o animal sofredor” (1954, 

p. 59; 1989, p. 75-76). Mais especificamente sobre a piedade, acompanhar a reflexão presente no 

Argumento antropológico (de nossa tese). 

1131 Comparadamente, ele se posiciona desfavorável ao comércio demasiado íntimo para os homens: “Eles 

se sentem tão mais que elas de seu comércio demasiado íntimo”. Dizendo “que os homens perdem em 

costume e constituição” – acusando: “as mulheres nos tornam mulheres” (ROUSSEAU, 1954, p. 204; 1993, 

p. 109).  
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forma de ativamento de boa sociabilidade, mesmo resistindo ao elogio das grandes cida-

des e do luxo; píritoem que se destaca essa reiteração: “é preciso um comércio íntimo 

entre os cidadãos, é preciso uma estreita dependência entre uns e outros”1132. O acolhi-

mento do comércio íntimo entre os cidadãos, de certo modo, confirma a posição de Ro-

usseau contra “o homem que se isola”1133 – e, também confirma a nossa leitura de que a 

existência solipsista não tem acolhida em seu pensamento político. Pois, esclarece, por 

sua vez, o modo do espírito social do ser humano em relação com os outros no mundo. E 

isto fica evidente no Livro IV do Emílio, em que ele disse: “É a fraqueza do homem que 

o torna sociável; são nossas misérias comuns que conduzem nossos corações à humani-

dade: nós não lhe deveríamos nada se não fôssemos homens”1134. Isto confirma o quão se 

encontra profundamente dependente a condição humana de sociabilidade. 

Enfim, a nossa tese recepciona a ideia de que Rousseau é o primeiro filósofo da 

intimidade1135. De maneira, também somos levados a concluir que a intimidade é, por-

tanto, uma invenção moderna. A lógica da teoria da intimidade não pode ser antecipada 

e experimentada no estado de natureza. Bastando quanto a isso, acompanhar a Primeira 

parte do Segundo discurso, em que Rousseau se posiciona contra o Abade de Condillac 

– que explica a origem das línguas por meio de pesquisas, projetando a modalidade de 

união e relação constante no estado de natureza. Neste ponto, Rousseau se afasta de outras 

posições equivocadas e reitera que: “raciocinando sobre o estado de natureza, transportam 

 

1132 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 219; 1993, p. 123. 

1133 “O mais malvado dos homens é aquele que mais se isola, que mais concentra o seu coração em si 

mesmo; o melhor é aquele que partilha igualmente suas afeições com todos seus semelhantes” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 218; 1993, p. 122). 

1134 Cf. ROUSSEAU, 2002, p. 14; 1992, p. 246. 

1135 A esfera da intimidade é delineada no pensamento político de Rousseau. O primeiro eloquente 

explorador da intimidade, segundo Hannah Arendt, em sua obra A condição humana, “e, até certo ponto, 

o seu teorista, foi Rousseau” (ARENDT, 2002, p. 48). Nisso, concordamos com ela; mesmo sabendo que a 

leitura que Hannah Arendt faz de Rousseau é baseada em julgamento ou interpretação histórica a partir da 

crítica aos revolucionários do século XVIII. Em sua obra Homens em tempos sombrios, Hannah Arendt 

assevera: “A fraternidade, que a Revolução Francesa acrescentou à liberdade e à igualdade que sempre 

foram categorias da esfera política do homem – essa fraternidade tem seu lugar natural entre os oprimidos 

e perseguidos, os explorados e humilhados, que o século XVIII chamava de infelizes. A compaixão, pela 

qual tanto Lessing como Rousseau (embora em contextos muito diferentes) desempenharam um papel tão 

extraordinário com a descoberta e demonstração de uma natureza humana comum a todos os homens, 

tornou-se pela primeira vez o motivo central dos revolucionários com Robespierre. Desde então, a 

compaixão persistiu como parte inseparável e inequívoca da história das revoluções europeias” (ARENDT, 

2010, p. 22). De olho na história, ela afirma: “A reação rebelde contra a sociedade, no decorrer da qual 

Rousseau e os românticos descobriram a intimidade, foi dirigida, em primeiro lugar, contra as exigências 

niveladoras do social, contra o que hoje chamaríamos de conformismo inerente a toda sociedade” 

(ARENDT, 2002, p. 49). 
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para ele as ideias tiradas da sociedade, enxergam sempre a família reunida numa mesma 

habitação, e seus membros guardando entre si uma união tão íntima e tão permanente 

quanto entre nós”1136. 

  

 
1136 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 52. 
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CAPÍTULO 11 – OBRIGAÇÃO PERPÉTUA 

Este capítulo denominado obrigação perpétua é a quinta meta da Parte II, por-

tanto, a décima primeira, e, última meta desta tese; cujo objeto compreende a continui-

dade das obrigações como a questão da durabilidade do liame social, cuja continuidade 

depende de como esse liame é constituído. De maneira que a obrigação perpétua em 

Rousseau capta a morte do liame social como ressurgimento de um povo, a construção 

do liame social para além do vínculo formal e as razões da durabilidade do próprio corpo 

político. Objetivou-se analisar as razões que podem explicar a durabilidade do próprio 

corpo político. Pensa-se que é possível confirmar algo sobre a durabilidade de um liame 

social a partir do momento em que se conhece como é que esse liame é formado. Con-

quanto a questão da perpetuidade das obrigações possa parecer pouco adjacente e até 

mesmo contraditória ao pensamento político rousseauniano, tendo em conta que é propri-

amente Rousseau quem nos convida a perceber com a proclamação “da morte do corpo 

político” no Contrato social1137 o inevitável processo de corruptibilidade natural, tanto 

do homem quanto das obras humanas; entretanto, também é possível perceber que a ten-

dência da corruptibilidade natural do homem e do corpo político em vez de impedir serve 

como aposta no sucesso da sabedoria quanto ao poder de prolongamento da vida do Es-

tado; pois mantém a questão da durabilidade do Estado delimitada naquilo que é possível 

à humanidade. Trata-se de responder à hipótese de que a possibilidade real de perpetui-

dade das obrigações humanas depende da proteção do conjunto da sociedade civil. Nosso 

problema é o seguinte: o acordo formal que funcione como regra que deve ser preservada 

em toda parte e por todos os membros da sociedade civil é suficiente para que o corpo da 

cidadania se sinta em pé de igualdade? Este recorte possibilita compreender a durabili-

dade a partir de um quadro que está completamente sob o alcance da arquitetônica hu-

mana. A análise da questão da obrigação perpétua em Rousseau tem como fio a concep-

ção do liame social para além do vínculo formal enquanto vincula o trabalho da arte po-

lítica ao que é real possível à humanidade. Contrasta prestígios e conveniências pessoais 

com aquilo que dever-se-á conectar-se essencialmente com o conjunto do povo. Assim, a 

questão da obrigação perpétua admite a possibilidade de existência de duas formas de 

liame social: o liame passageiro e o liame durável. Inquieta-nos a utilização da noção de 

durabilidade tanto em oposição quanto em superação ao transitório, pois a perspectiva de 

superação do transitório pode fornecer o campo específico da perpetuidade das relações 

 
1137 Da morte do corpo político é o título do capítulo (Cf. ROUSSEAU, CS, III, XI, 2012b, p. 123). 
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de obrigação que podem ser constitutivas do próprio liame social. Estas relações de obri-

gação constantes que podem ser preservadas perpetuamente pela sociedade restariam con-

dicionadas ao fato de que a existência e a continuidade do corpo político necessitam da 

vivacidade das paixões de seus membros, porque se presume que haveria combinação do 

corpo político bem estabelecido com a plena atividade de seus membros. A teoria da con-

venção opera com a impossibilidade de superação da natureza do conflito1138 que há entre 

a vontade particular que propugna a preferência e a vontade geral que preserva a igual-

dade. 

11.1 Racionalizando a morte de um Estado como ressurgimento de um Povo 

Pensar a morte de um Estado não é um anúncio de que a infelicidade paira sobre 

toda a comunidade. A filosofia ético-política de Rousseau não se dobra ao fatalismo da 

morte do corpo político. Rousseau vai além de apresentar o germe do insucesso ima-

nente1139 ao Estado, procura medicá-lo, o tanto quanto possível à arte humana. Ora, se 

não é possível retroceder a sociedade ao ponto zero, aproximando-a da divisa do estado 

puro, pois mesmo que se queira desejar algo impossível realmente é impossível concre-

tizá-lo; é mais provável lançar mão do dispositivo de conservação a fim de curar o mal; 

então, em vez de se ocupar com a morte é preciso ocupar-se com as condições de prolon-

gamente da vida desse ser social. Este é o medicamento recomendado ao gênero humano 

em liame social corrompido, conforme o Manuscrito de Genebra, em que se lê: 

Esforcemo-nos de tirar do próprio mal o remédio que deve curá-la. Por 

meio de novas associações, corrijamos, se possível, o defeito da asso-

ciação geral. Que nosso violento interlocutor julgue por ele mesmo o 

sucesso. Mostremo-lhes na arte aperfeiçoada a reparação dos males que 

a arte começada fez à natureza. Mostremo-lhes toda miséria do estado 

que ele acreditava feliz, toda a falha do raciocínio que ele acreditava 

sólido. Que veja em uma melhor constituição das coisas o preço das 

boas ações, o castigo das más e o acordo amável da justiça e da felici-

dade. Esclareçamos sua razão com novas luzes, aqueçamos seu coração 

com novos sentimentos, e que aprendam a multiplicar seu ser e sua fe-

licidade, compartilhando-os com seus semelhantes. Se meu zelo não me 

 
1138 Rousseau criou o problema da civilização nos tempos modernos, conforme Victor Goldschmidt, “ao 

inventar o conflito entre o homem e o cidadão” (GOLDSCHMIDT, 1984b, p. 82). 

1139 Concorda-se com Alexis Philonenko, por pensar que não é a filosofia do infortúnio imanente que 

apavora, mas a “natureza do mal que o homem criou para si mesmo” (PHILONENKO, 1984a, p. 230). 
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cega nessa empreitada, não duvidemos que com uma alma forte e sen-

tido justo, esse inimigo do gênero humano abjure enfim seu ódio com 

seus erros, que a razão que o extraviava o conduza à humanidade, que 

não aprenda a preferir de seu interesse aparente seu interesse bem en-

tendido; que se torne bom, virtuoso, sensível, e por tudo dizer, enfim, 

de um Bandido feroz, que ele queira ser o mais firme apoio de uma 

sociedade bem ordenada1140. 

Rousseau recorre à “metáfora do remédio-no-mal”, segundo Jean Starobinski, 

“para formular a intuição fundamental de sua filosofia política”1141, com intenção de mos-

trar que não adianta muito no campo político. Alexis Philonenko1142 tenta mostrar exa-

mente o contrário, saber se remédio o mais próximo possível do indivíduo também poderá 

contribuir alargadamente. Esta metáfora é “um dos artifícios político-jurídicos inventado” 

por Rousseau para “corrigir o defeito da associação geral”, que, segundo avaliação de 

Blaise Bachofen e Céline Spector, na Introdução aos Princípios do direito da guerra e 

Escritos sobre a paz perpétua, trata-se da “insociável sociedade que liga tão mal o gê-

nero humano” 1143. 

A temática da continuidade das obrigações em Rousseau é propriamente a questão 

da durabilidade do liame social. E a questão da durabilidade do liame social depende de 

como esse liame é constituído. De maneira que só é possível confirmar algo sobre a du-

rabilidade de um liame social a partir do momento em que se conhece, portanto, como é 

que esse liame é formado. 

Conquanto a nossa indagação sobre a perpetuidade das obrigações possa parecer 

pouco adjacente e até mesmo contraditória ao pensamento político rousseauniano, tendo 

em conta que é propriamente Rousseau quem nos convida a enxergar com a proclamação 

“Da morte do corpo político”1144 o inevitável processo de corruptibilidade natural, tanto 

do homem quanto das obras humanas. Considerando, sobretudo, essa ênfase: 

 
1140 Cf. ROUSSEAU, MG, I, II, 2012a, p. 40. 

1141 Cf. STAROBINSKI, 2001, p. 174. 

1142 Cf. PHILONENKO, 1984c, p. 10; também conferir nota 7, p. 313. 

1143 Cf. ROUSSEAU, 2008, p. 14. 

1144 No Contrato social é o título dado ao Capítulo XI do Livro III (Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 123). 
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Tal é a tendência natural e inevitável dos Governos os mais bem cons-

tituídos. Se Esparta e Roma pereceram, qual Estado pode esperar durar 

para sempre? Se quisermos formar um estabelecimento duradouro, não 

pensemos, pois, em torná-lo eterno. Para realizá-lo não é preciso tentar 

o impossível, nem se gabar de dar à obra dos homens uma solidez que 

as coisas humanas não comportam1145. 

Entretanto é forçoso notar que, de fato, a confirmação da corruptibilidade1146 na-

tural do homem e do corpo político em vez de impedir de se apostar no sucesso da sabe-

doria humana quanto ao poder de prolongamento da vida do Estado, apenas mantém pre-

servada a questão da durabilidade do Estado delimitada naquilo que é possível. 

É sempre preciso enfrentar a produção das leis tendo em vista a necessária sepa-

ração do possível e impossível, procurando entender “a esfera de um e de outro”1147. Este 

recorte permite enxergar o afastamento de Rousseau, portanto, do quadro das determina-

ções e precipitações naturais, que acontece de maneira independente da vontade humana, 

para melhor compreender a durabilidade a partir de um quadro que está completamente 

sob o alcance da arquitetônica humana. Na verdade, Rousseau admite a existência de duas 

formas de liame social: uma passageira e outra durável. Em sua avaliação o liame social 

que é forjado em prestígios pessoais e de grupos tende a ser sempre uma forma passageira; 

já o liame social formado de maneira sábia e voltado para o conjunto do povo tende a ser 

uma forma que persiste. Tal como ele reitera: “Dos vãos prestígios formam um liame 

 
1145 Cf. ROUSSEAU, CS, III, XI, 2012b, p. 123. 

1146 A teoria da geração e corrupção de todas as coisas, de maneira absoluta e relativa, é sistematizada por 

Aristóteles. Para ele, “as coisas que se formam pela dissociação, ί,e pela associação, ί, 

de particulares tornam-se facilmente destrutíveis”. No entanto, segundo ele, “é impossível que a geração 

seja uma simples associação” (De la génération et de la corruption, I, 2, 317a). E, distinguindo o passível 

do impassível de geração e corrupção, ele assevera que: “Todas as coisas que não tem sua forma na matéria, 

ὓῃ, de certo modo, são impassíveis de produções, ἀῆ  ῶ ῶ, enquanto todas as que advém 

da matéria são passíveis, ά” (idem, I, 7, 324b). Há também uma perspectiva de complementaridade 

entre arte, έ, e natureza, ύ, que é sintetizada por Aristóteles dessa forma: “toda arte ou bem executa 

o que a natureza é impotente de aperfeiçoar ou a imita” (Physique, II, 199a 15-17). Aposta-se na boa arte 

da política quando se diz que: “a política não produz homens, mas arrancando-os da natureza, ῆ ύ, 

serve-se deles” (Política, I, 10, 1258a 20). 

1147 Essa preocupação aparece no Livro II do Emílio (Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 110). No Livro III, trata 

da existência relativa às coisas a partir do que ele chama “a esfera imensa” (Ibid., p. 213); no livro IV, ele 

mostra que o conhecimento do homem é limitado, mesmo reiterando que é “o perigoso amor-próprio que 

deseja sempre conduzir o homem além de sua esfera” (Ibid., p. 386). Mostra que: “A esfera de seus 

conhecimentos não se estende mais longe do que é proveitoso” (Ibid., p. 444). Há além da esfera da pátria 

uma esfera do homem no mundo ou do homem sem pátria que é denominada “sphère étrangère” - a esfera 

estrangeira (ibid., p. 296). Isto circunscreve a chamada do Livro II, quanto à esfera da humanidade: 

“mensurai o raio de nossa esfera” (Ibid., p. 95). 
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passageiro, só a sabedoria é que o torna durável”1148. 

Por assim dizer, mesmo não sendo tão persuasiva a sabedoria, mas ainda podendo 

ser admirada pelos verdadeiros políticos ela seria capaz de presidir estabelecimentos du-

radouros. Parece bastante claro que a noção de durabilidade contrasta com a noção de 

transitoriedade. Mas o que nos chama à atenção é a possibilidade de se poder utilizar a 

noção de durabilidade tanto em oposição quanto em superação ao transitório. Porque a 

perspectiva de superação do transitório nos fornece o campo específico da perpetuidade 

das relações de obrigações que são constitutivas do próprio liame social. 

Neste sentido, então é necessário reforçar que a essência do corpo político está no 

acordo de obediência e de liberdade1149, cujo acordo funciona como regra que deve ser 

preservada em toda parte e por todos os membros da sociedade civil1150. De tal maneira 

que esse acordo só poderá se efetivar como legado político pleno de legitimidade1151 em 

todos os níveis e sempre profícuo para o conjunto do povo. O contrato social1152 é a base 

do direito indispensável à continuidade do corpo político que é a igualdade formal dos 

cidadãos, da construção do liame para além do vínculo formal. Segundo Rousseau, “o 

que todos devem fazer, todos podem prescrever, de modo que ninguém tem direito de 

 

1148 “De vains prestiges forment un lien passager, il n’y a que la sagesse qui le rende durable” (ROUSSEAU, 

CS, II, VII, §11, 2012b, p. 78). 

1149 “Je réponds qu’on ne doit faire ni l’un ni l’autre. Premièrement l’autorité souveraine est simple et une, 

et l’on ne peut la diviser sans la détruire, En second lieu, une ville non plus qu’une Nation ne peut être 

légitimement sujette d’une autre, parce que l’essence du corps politique est dans l’accord de l’obéissance 

et de la liberté, et que ces mots de sujet et de souverain sont des corrélations identiques dont l’idée se réunit 

sous le seul mot de citoyen” (ROUSSEAU, CS, III, XIII, §5, 2012b, p. 126-127). 

1150 No Livro V do Emílio: “Le Contrat social est donc la base de toute société civile; et c’est dans la nature 

de cet acte qu’il faut chercher celle de la société qu’il forme” (ROUSSEAU, 1915b, v.2, p. 150). No 

Contrato social, ele confirma que é “le contrat social, qui dans l’État sert de base à tous les droits” 

(ROUSSEAU, CS, I, IX, §1, 2012b, p. 57-58). 

1151 Só é possível falar de legitimidade em todos os sentidos em base de “Convenção legítima”. Rousseau 

entende que a convenção só é legítima, “parce qu’elle a pour base le contrat social, équitable, parce qu’elle 

est commune à tous, utile, parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien général, et solide, parce 

qu’elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu’à de 

telles conventions, ils n’obéissent à personne, mais seulement à leur propre volonté; et demander jusqu’où 

s’étendent les droits respectifs du Souverain et des Citoyens, c’est demander jusqu’à quel point ceux-ci 

peuvent s’engager avec eux-mêmes, chacun envers tous et tous envers chacun d’eux” (ROUSSEAU, CS, 

II, IV, §8, 2012b, p. 68). 

1152 A proeminência do contrato e das leis passa por um acolhimento simbólico; o elemento simbólico está 

localizado entre os “dogmas positivos” da religião civil e consiste na própria “santidade do contrato social 

e das leis”. Por sua vez, os “dogmas negativos” da religião civil se reduzem à noção de “intolerância”; de 

maneira que não há distinção entre “intolerância civil” e “intolerância teológica”, porque elas “são 

inseparáveis” (ROUSSEAU, CS, IV, §33-34, p. 174). 
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exigir que um outro faça o que ele não faz por si mesmo”1153. 

11.2 Da construção do liame para além do vínculo formal 

Não basta que os cidadãos se encontrem em pé de igualdade formal, a existência 

e a continuidade do corpo político necessitam da vivacidade das paixões de seus mem-

bros. Cabe lembrar a mais importante preocupação da Economia política, a de que “A 

pátria não pode subsistir sem a liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude 

sem seus cidadãos”1154. Assim, a continuidade das relações de obrigação em todos os 

níveis do liame social depende, portanto, da própria consistência1155 desse corpo político. 

Em sua análise, a combinação do corpo político bem estabelecido com a plena 

atividade de seus membros é indicativa de que as relações de obrigação são constantes e 

podem ser preservadas pela sociedade, efetivamente. Mas, de antemão, concordamos que 

durabilidade e constância não constituem, de acordo com o Contrato social, a natureza 

do acordo da vontade particular com a vontade geral. Com efeito, dirá Rousseau: 

Se não é impossível que uma vontade particular se concorde sobre algum 

ponto com a vontade geral; é impossível ao menos que esse acordo seja 

durável e constante; pois a vontade particular tende pela sua natureza às 

preferências, e a vontade geral à igualdade. É mais impossível ainda que 

se tenha uma garantia desse acordo mesmo quando devesse sempre exis-

tir; isso não seria um efeito da arte, mas do azar1156. 

 
1153 “Les Citoyens étant tous égaux par le contrat social, ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire, 

au lieu que nul n’a droit d’exiger qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas lui-même” (ROUSSEAU, CS, III, 

XVI, §2, 2012b, p. 132-133). 

1154 Cf. ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 255; 2015, p. 123. 

1155 Em comentário, Blaise Bachofen (com a colaboração de Bruno Bernardi, Florent Guérnard, Géraldine 

Lepan e Céline Spector) concorda que, para saber o que realmente dá ao corpo político sua verdadeira 

consistência, é preciso pensar de outra maneira seu princípio ligação, e consequentemente, a natureza da 

soberania. De fato, Rousseau se manifesta contra o que é apontado por muitos escritores, “que ousaram 

dizer que o corpo político é sem paixões”. A tese de Rousseau é que a essência do corpo político consiste 

na atividade de seus membros. E que a ligação do corpo político com os seus membros não se dá de maneira 

mecânica, mas pelas paixões de seus membros. Bachofen explica que isso se dá de duas maneiras. Implica, 

portanto, em dizer que só existe como corpo, como unidade consistente, sólida e voluntária, apenas com a 

condição de que seus membros estejam ligados, em um sentido não físico, mas afetivo, uns com os outros; 

e de que cada um esteja mesmo ligado à existência do corpo em seu conjunto. E reitera que “o corpo político 

não vive senão do desejo de seus membros” (Les raisons de la guerre, la raison dans la guerre. Une lecture 

des Principes du droit de la guerre, In: ROUSSEAU, 2008, p. 170-171). 

1156 “En effet, s’il n’est pas impossible qu’une volonté particulière s’accorde sur quelque point avec la 

volonté générale; il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant; car la volonté 

particulière tend par sa nature, aux préférences, et la volonté générale à l’égalité. Il est plus impossible 

encore qu’on ait un garant de cet accord quand même il devrait toujours exister; ce ne serait pas un effet de 
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Esta dificuldade é mais bem explicada em função da impossibilidade de superação 

da natureza do conflito que há entre a vontade particular, que propugna a preferência, e a 

vontade geral, que preserva a igualdade. Este é o conflito (presente na da teoria do conflito 

que integra os elementos constitutivos da convenção) que incidirá até mesmo sobre a ideia 

de sociedade perfeita em base de irmandade universal, tão cobiçada e defendida pelos 

verdadeiros cristãos. 

De acordo com o Contrato social, a hipótese mais plausível e que corrobora de 

maneira mais completa com a tão imaginada sociedade perfeita dos cristãos, considera 

que os homens, filhos do mesmo Deus, se reconhecem como irmãos, e a sociedade que 

lhes une não se dissolve mesmo com a morte1157. Mas neste ponto, tal sociedade não seria 

mais uma sociedade de homens1158. 

A sociedade imaginada pelos cristãos com toda a sua perfeição não seria, con-

forme Rousseau, nem a mais forte nem a mais durável. À força de ser perfeita, ela care-

ceria de laços; seu vício destruidor estaria na sua própria perfeição1159. 

Conforme Rousseau, o verdadeiro cristianismo estimula o desinteresse no verda-

deiro cristão pelo mundo, de maneira que o bom cristão deixa de desfrutar os bens da 

civilização quando o Estado é próspero temendo o envaidecimento pessoal e quando o 

Estado perece o bom cristão agradece o peso da mão de Deus pela privação e sofrimento 

de seu povo. Rousseau argumenta que, contudo, se existisse a sociedade de verdadeiros 

cristãos, para que ela se mantivesse de maneira aprazível e harmoniosa, de fato, seria 

necessário que todos os Cidadãos sem exceção fossem igualmente bons cristãos. Mas se 

 

l’art mais du hasard” (ROUSSEAU, CS, II, I, §3, 2012b, p. 61). 

1157 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VIII, §20, 2012b, p. 170. 

1158 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VIII, §22, 2012b, p. 171. 

1159 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VIII, §23, 2012b, p. 171. 
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infelizmente houvesse nela um só ambicioso, um só hipócrita, um Catilina1160, por exem-

plo, um Cromwell1161, seguramente teria vantagem sobre seus piedosos compatriotas1162. 

Este questionamento de Rousseau é contra, especificamente, a passividade que é 

própria do bom cristão; porque o bom cristão tem consciência do que significa a figura 

de um usurpador da autoridade do povo que gera servidão e miséria, e, ainda assim, con-

corda em obedecê-lo como se fosse um castigo ou mesmo “a vara de Deus punindo os 

seus próprios filhos”. Consequentemente, a hipótese de sociedade perfeita sem vícios e 

sem paixões se não for um absurdo, certamente será um fracasso. Rousseau reforça enfa-

ticamente a exclusão da plausibilidade da hipótese da sociedade perfeita dos cristãos no 

segundo parágrafo de sua Carta à Usteri, ao argumentar que: 

Mas as sociedades particulares, as sociedades políticas e civis, têm um 

 
1160 Lucius Sergius Catilina, c. 109-62 a.C. Político romano, iniciou uma insurreição em 63 depois de perder 

a eleição consular para Cícero. Cícero liderou a ofensiva para abafar o levante com suas famosas 

catilinárias, e Catilina foi derrotado e morto numa batalha perto de Pistóia (Notas biográficas e referências, 

In: HOBBES, 2003, LXXXVI). O que distingue a morte de Catilina da morte de Cícero, é que Catilina é 

morto por uma única ação de todos os senadores de Roma, já Cícero é morto por muitas ações de um certo 

número de senadores (Idem, ibid., p. 89). Se a lei de natureza autorizasse o interesse próprio de cada um, 

então, “seria muito mais adequado se louvássemos o fino espírito de Catilina, que perfeitamente instruído 

nos preceitos da natureza, preferiu o próprio interesse ao da capital do mundo e não temeu levar os inimigos 

a abrir um sulco nos muros de Roma, pois com isso ele poderia ter a esperança de colher os frutos! Cícero 

talvez possa ser chamado de pai de seu país, Catilina foi certamente um verdadeiro filho da natureza e, 

embora atacasse Roma, ele, e não Cícero, que a defendeu, merecia governar o mundo. É de envergonhar, 

sem dúvida atribuir tal infâmia à natureza e imputar tanto mal a suas ordenações” (Ensaios sobre a lei de 

natureza, In: LOCKE, 2007, p. 161-162). Rousseau também mostra Catilina como exemplo negativo; é 

bastante simbólica essa passagem no Terceiro diálogo em que diz: “Para se atarem inviolavelmente às suas 

criaturas, os chefes começaram por empregá-los ao mal fazer, como Catilina fez seus conjurados beberem 

o sangue de um homem, na certeza de que por esse mal que eles haviam celebrado, permaneceriam ligados 

pelo resto de suas vidas (1999, p. 398). Rousseau questiona no Emílio: “Que me importa os crimes de 

Catilina? Tenho medo de ser sua vítima? Por que então tenho dele o mesmo horror que teria se fosse meu 

contemporâneo? Nós não odiamos os maus apenas porque nos prejudicam, odiamo-los porque são maus” 

(1992, p. 334). No Contrato social observa quanto à profissão de fé puramente civil que: “César 

defendendo Catilina tentava estabelecer o dogma da mortalidade da alma; Caton e Cícero para o refutá-lo 

não se entregaram a filosofar; se contentaram em mostrar que César falava como mau cidadão e sustentava 

uma doutrina perniciosa para o Estado. Com efeito era disso que devia julgar o Senado de Roma, e não 

sobre uma questão de teológica” (ROUSSEAU, 2012b, p. 174). 

1161 Cromwell é “um hábil espertalhão, um paroleiro insinuante” (CS, IV, I, §3, 2012b, 140). Na Reposta 

ao Rei da Rei da Polônia (Duque de Lorena), relativa ao Primeiro discurso a crítica de Rousseau é mais 

severa: “Há caracteres elevados que mantém até no crime algo de altivo e de generoso, que ainda deixa ver 

no íntimo uma centelha desse fogo celeste feito para animar as belas almas. Mas a alma vil e rastejante do 

hipócrita é semelhante a um cadáver, em que já não se encontra nem fogo, nem calor, nem possibilidade de 

vida. Recorro à experiência. Viram-se grandes celerados recolher-se em si mesmos, acabar santamente sua 

carreira e morrer como predestinados, mas ninguém até hoje viu um hipócrita tornar-se homem de bem. 

Poder-se-ia, racionalmente, tentar a conversão de Cartouche [*], mas jamais um homem prudente tentaria a 

de Cromwell”. [*] Louis-Dominique Bourguignon, “foi o célebre bandido francês (1693-1721), a quem se 

atribuíam aventuras de toda espécie. Morreu no suplício da roda” (2005a, p. 78-79). “Cromwell, Protetor 

da República da Inglaterra, a partir de 1653, foi o chefe da revolução que fez com que o Rei Carlos I 

perecesse no cadafalso” (1999b, p. 256). 

1162 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VIII, §26, 2012b, p. 171-172. 
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outro princípio; essas são estabelecimentos puramente humanos, que 

por consequência o verdadeiro Cristianismo nos desliga, como de tudo 

o que é terrestre. De fato, são os vícios dos homens que tornam esses 

estabelecimentos necessários, e são as paixões humanas que as conser-

vam. Retirai todos os vícios de vossos cristãos, eles não terão mais ne-

cessidade de magistrados nem de leis. Retirai deles todas as paixões 

humanas, o liame civil perde em instante toda a sua força: não há mais 

emulação, glória, ardor para as preferências. O interesse particular é 

destruído; e por falta de um sustentáculo conveniente, o estado político 

tomba sem vitalidade1163. 

O fio desta análise é a distinção entre sociedade perfeitamente humana bem esta-

belecida e sociedade perfeita imaginada pelos cristãos. Rousseau mantém a vinculação 

das sociedades perfeitamente humanas à dimensão terrestre e acompanha a interpretação 

de que o verdadeiro Cristianismo desliga o homem de tudo que é terrestre, favorecendo a 

ideia de que a dimensão da sociedade perfeita dos cristãos é não-terrestre. O seu esclare-

cimento da distinção entre sociedade terrestre e não terrestre deixa perceptível que a ten-

são que existe entre esses modelos1164 de sociedade é causada pela ameaça de supressão 

dos princípios puramente humanos e terrestres: os vícios1165 e as paixões1166. 

 
1163 Lettres à Usteri. Rousseau to Usteri: Motiers, July 18, 1763 (Cf. ROUSSEAU, 1915, v.2, p. 166-167). 

Explica por meio de sua Carta a Usteri, professor em Zurique, o Capítulo VIII: Da Religião Civil, do Livro 

IV, do Contrato social (ROUSSEAU, 2012b). 

1164 Rousseau dá conta de mostrar os modelos de sociedade de maneira tripartite, cuja tipologia é a seguinte: 

sociedades particulares, sociedades políticas e sociedades civis. 

1165 Os vícios, segundo Rousseau, são oriundos da relação de dependência entre homens e não dos homens 

com as coisas. Talvez por isso, essa reiteração: “Em meus “Princípios do Direito Político” está demonstrado 

que nenhuma vontade particular pode ordenar-se no sistema social” (Emílio, II, 2002, p. 50; 1992, p. 68). 

Na “Carta IV” de suas Cartas escritas da montanha, ele concorda que: “Tanto quanto a virtude o vício 

tem seus graus” (ROUSSEAU, 1835, t.III, p. 58; 2006a, p. 245). 

1166 As paixões nascem da sensibilidade, e, que, de acordo com o “Deuxième dialogue” (“Segundo 

diálogo”), “é o princípio de toda ação”. A sensibilidade se constitui duplamente: “Há uma sensibilidade 

física e orgânica, que, puramente passiva, parece não ter como fim senão a conservação de nosso corpo e a 

de nossa espécie pelas direções do prazer e da dor. Há uma outra sensibilidade que denomino ativa e moral 

que não é outra coisa senão a faculdade de atar (d’attacher) nossas afecções à dos seres que nos são 

estranhos. ... A ação positiva ou atraente é obra simples da natureza que procura a estender e reforçar o 

sentimento de nosso ser; a negativa ou repulsante que comprime e estreita (comprime et rétrécit) a de outrem 

é uma combinação que a reflexão produz. Da primeira nascem todas as paixões amantes e doces, da segunda 

todas as paixões odiosas e cruéis (les passions haineuses et cruelles). Pretendei, Senhor, recordar aqui, com 

as distinções feitas em nossas primeiras conversas entre o amor de si mesmo e o amor-próprio, a maneira 

que um e outro agem sobre o coração humano. A sensibilidade positiva deriva imediatamente do amor de 

si. É tão natural que o que se ama procura a estender seu ser e seus gozos, e a se apropriar por atração (par 

l’attachement) o que sente dever ser um bem para si: isso é um puro afago de sentimento (une purê affaire 

de sentiment) onde a reflexão não ajuda em nada. Mas tão logo esse amor absoluto degenere em amor-

próprio e comparativo, produz a sensibilidade negativa; porque assim que se prende ao hábito de se medir 

com outros, e de se transportar além de si para assimilar a primeira e melhor posição (place), é impossível 
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Por esta perspectiva crítica, em vez de demonizar e excluir, Rousseau retrata os 

vícios e as paixões humanas mais positivamente. Realmente ele considera que os vícios 

e as paixões são fatores indispensáveis ao aparecimento e continuidade das próprias so-

ciedades perfeitamente humanas. Não obstante, conforme o Segundo discurso, são esses 

mesmos vícios movimentados de diversas maneiras pelas paixões, talentos e ocorrências 

que tornam os abusos inevitáveis na sociedade1167. 

Rousseau questiona os filósofos1168 que acreditam demasiadamente no trabalho 

da razão e esquecem da força das paixões humanas. A sua reflexão crítica mostra que os 

homens são mais paixões que luzes da razão. Portanto, a necessidade e a conservação das 

sociedades humanas estão correlacionadas aos vícios e as paixões humanas. Enquanto os 

vícios tornam os estabelecimentos humanos necessários, são as paixões1169 que os con-

servam. 

Raciocinando de maneira contrária, Rousseau concorda que a possibilidade de eli-

minação dos vícios dispensaria a necessidade de leis e magistrados. Pois, parte-se do 

pressuposto de que os homens seriam criaturas perfeitas, de maneira que as únicas paixões 

que houvesse se acomodariam naturalmente às regras da natureza tal como ocorre em 

todas as demais espécies de animais. Isso nos levaria à aceitação da tese de que além da 

sua autossuficiência as leis naturais seriam leis únicas e tão perfeitamente autoevidentes 

para todos os homens, que gozariam de validade, eficácia e sentido na vida de cada um e 

em todas as suas idades. 

Mas não é assim que pensa Rousseau. Porque ele concorda que a eliminação das 

 

de não tomar aversão a tudo o que nos ultrapasse, tudo o que nos rebaixe, tudo o que nos comprime, tudo 

o que sendo alguma coisa nos impede de ser tudo. O amor-próprio está sempre irritado ou descontente, 

porque gostaria que cada um de nós preferisse a tudo e a si mesmo, o que não se pode; ele se irrita das 

preferências que sente que os outros merecem, quando ele mesmo não as obtém; ele se irrita das vantagens 

que um outro tem sobre nós, sem se apaziguar por aquele que se sente reparado (dédommagé). O sentimento 

de inferioridade relativo a um só envenena então o da superioridade a mil outros, e esquecer-se-á o que tem 

de mais para se ocupar unicamente daquele que tem de menos” (ROUSSEAU, 1999c, p. 218-220). 

1167 “Porque os vícios que tornam necessário as instituições sociais são os mesmos que tornaram os abusos 

inevitáveis nela”. E completa, “modificando-lhes de mil maneiras segundo as paixões, os talentos e as 

ocorrências” (ROUSSEAU, 1954, p. 87; 1989, p. 111). 

1168 Em sua Carta ao Marquês de Mirabeau (“Lettre à M.” Le Marquis de Mirabeau), ele questiona: “como 

os filósofos que conhecem o coração humano podem lhes dar a essa evidência tanta autoridade sobre as 

ações dos homens? Como se ignorassem que cada um se conduz tão raramente pelas suas luzes e muito 

frequentemente pelas suas paixões” (ROUSSEAU, 1915, v.2, p. 160). 

1169 No início do Livro IV, do Emílio, Rousseau é bastante claro quanto a necessidade das paixões na vida 

do homem: “Nossas paixões são os principais instrumentos de nossa conservação; é, pois, uma empreitada 

tão vã quanto ridícula de querer destrui-las; é controlar a natureza, é reformar a obra de Deus” 

(ROUSSEAU, 2002, p. 6; 1992, p. 234-235). 
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paixões tiraria a força do liame civil, provocando a destruição do interesse particular e, 

consequentemente, o esvaziamento que levaria o Estado político a tombar sem vitalidade. 

Então, por assim dizer, a principal razão da impossibilidade da sociedade perfeita dos 

cristãos advém do fato de que essa sociedade visa afastar o homem dos vícios e eliminar 

as paixões humanas. Tal sociedade é insustentável. Como também sugere o terceiro pa-

rágrafo de sua Carta a Usteri, em que diz: 

Vossa suposição de uma sociedade política e rigorosa de cristãos, todos 

perfeitos à rigor, é, pois, contraditória; ela é também exagerada, quando 

não quereis admitir um único usurpador. Seria de tudo mais perfeita que 

a dos apóstolos? E porventura se houvesse um Judas! Seria tão perfeita 

como a dos anjos? E o diabo, dizem, afastou-se dela. Meu caro amigo, 

esqueceis que vossos cristãos serão homens, e que a perfeição que eu 

lhe supus é a que pode comportar a humanidade. Meu livro não é feito 

para os Deuses1170. 

Portanto, contrariando a interpretação equivocada relativa ao Contrato social, 

Rousseau recusa a hipótese de que todos os cidadãos se tornariam verdadeiramente bons 

cristãos, com o argumento de que bastaria a possibilidade de se admitir um usurpador ou 

de um Judas, alguém que se comportasse estranhamente na sociedade perfeita imaginada 

pelos cristãos de maneira que o imperfeito dessa sociedade fosse ativado: desvelando que 

as paixões humanas não podem ser arrancadas da espécie. Restando, assim, esclarecido 

que o âmbito do perfeitamente suposto em estabelecimento humano está reduzido àquilo 

que comporta a própria humanidade. 

11.3 Razões da durabilidade do Corpo político 

Entende-se que o fio da questão da durabilidade ou perpetuidade das obrigações 

sociais, de certo modo, é perfeitamente factível; mas é preciso demonstração que se sus-

tente no próprio pensamento político de Rousseau. De antemão concordamos que dura-

bilidade e constância não constituem a natureza do acordo da vontade particular com a 

vontade geral, em função da impossibilidade de superação da natureza do conflito que há 

entre a vontade particular que propugna a preferência e a vontade geral que preserva a 

igualdade. Vemos que esse conflito incide até mesmo sobre a ideia de sociedade perfeita 

em base de irmandade universal, defendida pelos verdadeiros cristãos. À guisa de intro-

dução, nossa análise opera com a distinção entre sociedade perfeitamente humana bem 

 

1170 Cf. ROUSSEAU, 1915, v.2, p. 167. 
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estabelecida por oposição à sociedade perfeita imaginada pelos cristãos. 

No Contrato social a hipótese mais plausível que poderia corroborar com a tão 

imaginada sociedade perfeita dos cristãos é a consideração de que os homens, filhos do 

mesmo Deus, se reconhecem como irmãos e a sociedade que lhes une não se dissolve 

mesmo com a morte. Mas tal sociedade não seria mais uma sociedade de homens, com 

toda a sua perfeição não seria, nem a mais forte nem a mais durável. À força de ser per-

feita, ela careceria de laços; seu vício destruidor estaria na sua própria perfeição. Assim, 

a hipótese de sociedade perfeita sem vícios e sem paixões se não for um absurdo, certa-

mente será um fracasso, algo insustentável pela Carta a Usteri. A recusa da hipótese de 

que todos os cidadãos se tornariam verdadeiramente bons cristãos desvela a impossibili-

dade de supressão das paixões humanas e direciona ao quadro da hipótese do Contrato 

social, a de que o perfeitamente suposto em estabelecimento humano é o que está redu-

zido àquilo que comporta a própria humanidade. Ora, se essa redução for possível, será 

possível a facticidade da perpetuidade das obrigações na sociedade. 

Consequentemente, portanto, é necessário elencar as diversas razões que podem 

corroborar com essa análise; é preciso mostrar as razões que conectam as relações cons-

tantes entre homens, indivíduos com a sua sociedade, sociedades entre si e Estado consigo 

mesmo; e que estão subentendidas no campo interno e externo. Nesse sentido, elencamos 

a seguir algumas razões, ordenadas propositalmente, que ajudam a sustentar essa leitura. 

Ao todo, são oito razões que apresentamos agora. 

11.3.1 Primeira razão é a invocação de indestrutibilidade da vontade geral 

Primeira razão, basta que invoquemos a declaração de indestrutibilidade1171 da 

vontade geral de maneira a perceber que a vontade geral, segundo Rousseau, “é sempre 

constante, inalterável e pura”1172. Ainda que o cidadão seja levado como indivíduo a ex-

perimentar outras modalidades de relações e a se iludir com o peso delas, mesmo assim 

não conseguirá extinguir nele mesmo o valor da vontade geral. Assim, ao afastar a possi-

bilidade de aniquilamento ou corrupção da vontade geral, Rousseau é levado a considerar 

a vontade geral como uma vontade constante, inalterável e pura. 

 
1171 Chamamos a atenção no Livro IV do Contrato social para o título do Capítulo I: “Que la volonté 

générale est indestructible” (ROUSSEAU, CS, IV, I, §1, 2012b, p. 139). 

1172 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, I, §6, 2012b, p. 140. 
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Então, mesmo que alguém acredite e venha a defender outras vontades particula-

res no tecido social como por uma certa dose de predileção, tal indivíduo jamais poderá 

esquecer que “não é da vontade geral prejudicar a todos, assim como não é da vontade 

particular prejudicar a si mesma”1173. 

Ainda que nos reportemos à gradação das vontades que ocorre naturalmente no 

plano factual contrária à gradação prevista pela ordem social, tal como aparece no Con-

trato social, e discutida na Questão da legitimidade, ainda assim, em nossa avaliação, a 

tensão entre essas duas ordens consegue visualizar a superioridade do formal sobre o fac-

tual. Mesmo que os níveis (observar, tópico 10.3) de legitimidade não sejam tão ideiais 

ao todo da máquina. 

11.3.2 Segunda razão é a real possibilidade de aptidão da deliberação pública 

Segunda razão, o que nos permite entender como perfeitamente factível a durabi-

lidade ou perpetuidade das obrigações remete diretamente à aptidão da deliberação pú-

blica. Principalmente considerando que a teoria política do contrato defendida por Rous-

seau opera com o paradigma da república verdadeiramente legítima. Pois, segundo Ro-

usseau, 

O ato de associação encerra um engajamento recíproco do público com 

os particulares, e que cada indivíduo, contratante, por assim dizer, con-

sigo mesmo, se encontra comprometido sob uma dupla relação, a saber, 

como membro do Soberano com os particulares, e como membro do 

Estado com o Soberano. Mas não se pode aplicar aqui a máxima do 

direito civil que ninguém é obrigado aos compromissos assumidos con-

sigo mesmo; pois há muita diferença entre obrigar-se consigo mesmo, 

ou com um todo de que se faz parte1174. 

Recorre-se nesse instante à discussão levantada na Anterioridade do ato em rela-

ção ao fato (tópico 1.1) para a solução da situação acima. Pois, a própria anterioridade do 

ato em relação ao fato fornece esclarecimento tanto da anterioridade do Estado em relação 

aos indivíduos, como também do porquê de a relação de obrigação pública gozar de an-

terioridade em relação ao campo das obrigações particulares. 

 
1173 Essa passagem consta na “Nona Carta” de sua obra Cartas escritas da montanha (Cf. ROUSSEAU, 

1835, p. 105; 2006a, p. 440). 

1174 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VII, §1, 2012b, p. 54. 
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Aqui, a sociedade do pós-pacto é racionalmente movimentada pelos indivíduos, 

mais visivelmente por meio de duas espécies de relações: como membro do Soberano 

com os particulares e como membro do Estado com o Soberano. São relações delineadas 

a partir de dois princípios básicos do direito: a relação entre particulares segue as máxi-

mas, princípios e leis do direito civil; a relação com o Soberano segue os princípios e leis 

do direito político ou público. Assim, para cada relação há um princípio correspondente 

que não pode ser confundido. 

É bom esclarecer que Rousseau usa o termo “princípio” de várias maneiras e dis-

tintamente: 1) como fundamento do qual decorrem as regras e das quais resultam as má-

ximas; 2) como uma regra específica1175 em determinado campo de atividade; e 3) en-

quanto conformidade com as regras1176, com as máximas1177 e axiomas1178. 

De maneira que os princípios auxiliam no esclarecimento de caminhos e situações. 

Alargadamente, os princípios seguem as leis que dependem da vontade e da ação humana, 

mas também seguem as leis que não dependem nem da vontade nem da ação humana. 

Vemos que o sentido mais universalizante do termo princípio utilizado no Con-

 
1175 Na Economia política ele estabeleceu “a vontade geral como primeiro princípio da economia pública 

e regra fundamental do Governo” (ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 244; 2015, p. 112). 

1176 Na Economia política, enquanto o chefe de família segue a voz da natureza e toma como única 

precaução necessária à de consultar seu coração na condução dos que dependem dele, o magistrado não 

deve seguir outra regra senão a razão pública, que é a Lei (ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 239-240; 2015, p. 

109). Das distinções aplicadas em cada sociedade política e a seus membros decorrem as regras mais 

universais e mais seguras a partir das quais se pode julgar um bom ou de um mau governo, e em geral da 

moralidade de todas as ações humanas (Idem, p. 242; p. 111). 

1177 Deixa assegurado na Economia política que nem toda máxima de Governo se ajusta ao princípio 

fundamental que garante a existência da sociedade: “Que nos digam que é bom que um pereça por todos; 

admirarei essa sentença na boca de um digno e virtuoso patriota, que se consagra voluntariamente e por 

dever à morte pela salvação de seu país. Mas se se entender que seja permitido ao Governo sacrificar um 

inocente para salvação da multidão, considero essa máxima como uma das mais execráveis que nunca a 

tirania tinha inventado, a mais falsa que se possa formular, a mais perigosa que se possa admitir, e a mais 

diretamente oposta às leis fundamentais da sociedade” (ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 252; 2015, p. 120-121). 

1178 No Segundo discurso, o aparecimento da propriedade marca a distância entre estados de natureza e de 

sociedade. “Pois, segundo axioma do sábio Locke, não poderia haver injúria onde não houvesse 

propriedade” (ROUSSEAU, 1954, p. 72). O axioma que aparece no fragmento “Sobre o luxo, o comércio 

e as artes”: “É um axioma tanto nos afazeres, quanto na física, que não se faz nada com nada. A moeda 

(L’argent) é a verdadeira semente da moeda; e o primeiro escudo (écu) é infinitamente mais difícil de ganhar 

que o segundo milhão” (ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 282); aparece bem desenvolvido no verbete Economia 

política: “Não se faz nada com o nada; isto é verdadeiro tanto nos negócios como na Física: o dinheiro é 

semente de dinheiro, e a primeira moeda é algumas vezes mais difícil de ganhar do que o segundo milhão. 

Há mais ainda: é que tudo o que o pobre paga está para sempre perdido para ele, permanece ou retorna às 

mãos do rico” (ROUSSEAU, v.1, p. 268; 2015, p. 135). 
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trato social é o da impossibilidade de se efetuar comparação entre relações que são dife-

rentes por natureza, tais como a incompatibilidade da comparação entre a “relação de 

homem a homem” com a “relação de Estado a Estado”. Tratamos desse tipo de situação 

paradoxal no capítulo A Questão da legitimidade (especificamente no tópico 10.3). Con-

sideramos o princípio de que “entre coisas de diversas naturezas não se pode fixar ne-

nhuma verdadeira relação”, na universalidade do próprio termo princípio, efetiva e con-

cretamente, como a reiteração de que “Este princípio está mesmo conforme as máximas 

estabelecidas de todos os tempos e à prática constante de todos os povos policiados”1179. 

Podemos dizer, portanto, que as possíveis relações entre súditos ou entre cidadãos 

no âmbito do direito civil não podem ser comparadas com as relações de obrigação do 

cidadão com o soberano em âmbito do direito político. 

Assim, conquanto a deliberação pública possa valer sumamente para todas as pos-

sibilidades de relações constitutivas do Soberano, entretanto não pode valer contra a pró-

pria vontade do Soberano. Tal como ele diz: 

A deliberação pública pode obrigar todos os súditos com o soberano, 

por causa das duas diferentes relações sob as quais cada um deles é 

considerado, não pode, pela razão contrária, obrigar o Soberano, con-

sigo mesmo, e que, por conseguinte, é contra a natureza do corpo polí-

tico que o Soberano se imponha uma lei que não possa infringir1180. 

Supor o contrário seria como imaginar o Soberano, uma vez reunido e por delibe-

ração pública, fazendo uso de seu poder com a intenção de renunciar a sua potencialidade 

em determinado momento de forma a depositar sua própria existência nas mãos de ou-

trem. Seria algo impensável, portanto, um absurdo. 

Ao recusar a hipótese de que o soberano possa obrigar-se com dispositivo ao qual 

não possa revogá-lo, Rousseau confirma que a vontade do soberano é única e mais proe-

minente em todo o corpo político. 

Não obstante, enquanto a relação de obrigação que os indivíduos podem assimilar 

“como membro do Soberano com os particulares” se movimenta de forma descontínua e, 

 
1179 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IV, §§10-11, 2012b, p. 48-49. Também observar Capítulo 2 – Argumento 

antropológico, tópico 2.2 Possibilidade de conhecer o homem (nota 225). Conexão com o que mostramos 

quando ele diz: “minhas ideias se correlacionam” Capítulo 1 – Argumento ontológico). 

1180 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VII, §2, 2012b, p. 54. 
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portanto, passageira, por sua vez a relação “como membro do Estado com o Soberano” é 

contínua e, sobretudo, duradoura. 

A abordagem ontológica sobre as relações que constituem o campo de obrigações 

na Cidade é contributiva, quando possibilita uma clara distinção entre as duas espécies de 

relação constitutivas do todo: as partes entre si e as partes com o todo. Primeira, a relação 

das partes entre si é a relação que os indivíduos mantêm entre si enquanto são membros 

de uma sociedade, Cidade/Estado; ela é uma relação “tão pequena” que faz com “que 

cada cidadão esteja numa perfeita independência com todos os outros”. Ao passo que, a 

segunda, a relação das partes com o todo é a relação que eles mantêm “com o corpo 

inteiro” de que fazem parte; ela é “tão grande quanto possível”, e de tal maneira “que 

cada Cidadão esteja em perfeita dependência da Cidade”1181. Este tipo de abordagem1182 

discerne, portanto, a necessidade da anterioridade lógica da Cidade em relação aos indi-

víduos e a seus grupos. Na verdade, estas duas principais relações que nascem em decor-

rência do pacto fundamental são relações constitutivas de obrigação e esclarecem o nosso 

objeto de análise. Tal abordagem pode ser melhor acompanhada assim: 

Para ordenar o todo, ou dar a melhor forma possível à coisa pública, há 

diversas relações a considerar. Primeiramente, a ação do corpo inteiro 

agindo sobre si mesmo, quer dizer a relação do todo ao todo, ou do 

soberano com o Estado; e essa relação é composta de termos interme-

diários, como veremos a seguir1183. 

Por esta ordenação é possível perceber por que o todo goza de anterioridade em 

relação as suas partes, especialmente considerando a ênfase dada por Rousseau de que 

dentre as diversas relações é preciso considerar, primeiro, a ação do corpo inteiro agindo 

 
1181 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XII, §3, 2012b, p. 89. 

1182 Aristóteles é que faz a abordagem ontológica da anterioridade do todo em relação às partes no campo 

da política, mostrando a esfera da cidade como anterior à esfera da família; porque a forma é sempre anterior 

ao receptor da forma. Assim, diz Aristóteles: “a cidade, ό, é, por natureza, anterior à casa, ἰί, e a 

cada um de nós, ὶ ἕ ἡῶ. É, de fato, necessário que o todo seja anterior à parte” (Política, I, 2, 

1253a 19-22). A parte dissociada de seu todo não é mais considerada como uma daquelas partes, mas agora 

tão somente um estranho membro qualquer; porque uma parte ao ser desvinculada de seu todo perde sua 

denominação, sua função e sua virtude. Leitura que ele confirma ao dizer que: “De fato, toda casa, ἰί, 

é parte de uma cidade, ό, e tudo de uma casa, ῦ ᾽ ἰί, dado que a virtude, ἀή, das 

partes deve ser considerada em relação à do todo, ὸ ὴ ῦ ὅ” (Idem, I, 13, 1260b 13-15). 

1183 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XII, §1, 2012b, p. 89. 
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sobre si mesmo. Entendendo que as demais relações1184 devem ser analisadas posterior-

mente. Também reside nisso um forte indicativo de que a teoria rousseauniana possui um 

viés analítico. 

Compreende-se que o ponto da questão da continuidade das obrigações reside na 

aptidão da deliberação pública decorrente do corpo inteiro. E, de certo modo, responde à 

afirmação de que a deliberação pública vale para todas as possibilidades de relações cons-

titutivas do Soberano, sem inibir a própria vontqueade do Soberano. 

11.3.3 Terceira razão é que a existência do soberano consiste na utilidade pública 

A terceira razão, mantém relação com a segunda e a primeira corroborando em 

favor da continuidade das obrigações por seu valor inesgotável. Ela transmite substanci-

alidade e dignidade à legislação naquilo que eventualmente se faz como razoabilidade, 

contanto que persista na vida política o domínio do ser ativo. Trata-se do modo de ex-

pressão do espírito social da instituição em diálogo com os princípios do direito político 

e com o princípio da utilidade pública: a opinião pública. Os princípios do direito político 

ou público, por assim dizer, constituem o campo existencial do soberano. A tese de que 

o soberano pode ultrajar o limite de sua condição racionalmente bem estabelecida é recu-

sada por Rousseau, quando ele diz: “O direito que o pacto social dá ao soberano sobre os 

súditos não pode ultrapassar, como já disse, os limites da utilidade pública. Os súditos só 

devem pois conta ao soberano de suas opiniões conquanto que essas opiniões importarem 

à comunidade”1185. Saber o que importa é saber o que interessa ao conjunto da sociedade, 

distintamente do que interessa apenas a alguma fração social. 

 
1184 Rousseau tipifica, no Contrato social, Livro II, Capítulo XII, as relações em quatro espécies: 1ª) “a 

ação do corpo inteiro agindo sobre si mesmo, quer dizer, a relação do todo ao todo, ou do Soberano com o 

Estado”. “As leis que regulam essa relação levam o nome de leis políticas, e se chamam também de leis 

fundamentais” (§1-2, 2012b, p. 89); 2ª) “a dos membros entre si ou com o corpo inteiro”, e que “é dessa 

segunda relação que nascem as leis civis” (§3, p. 89). 3ª) “a relação entre o homem e a lei, a saber a da 

desobediência à pena, e essa dá lugar ao estabelecimento das leis criminais, que no fundo são menos uma 

espécie particular de leis do que a sanção de todas as outras” (§4, p. 89); 4ª) “a mais importante de todas, 

que não se grava nem sobre o mármore nem sobre o bronze, mas nos corações dos cidadãos; que faz a 

verdadeira constituição do Estado; que ganha todos os dias novas forças; que, quando as outras leis 

envelhecem ou se extinguem, as reanima ou as suplanta, conserva um povo no espírito de sua instituição, 

e substitui insensivelmente a força do hábito à da autoridade. Falo dos usos, dos costumes, e sobretudo da 

opinião; parte ignorada pelos nossos políticos, mas da qual depende o sucesso de todas as outras; parte que 

o Legislador se ocupa em segredo, enquanto parece se limitar aos regulamentos particulares que não são 

senão o arco da abóbada, da qual os costumes, mais lentos a nascerem, formam enfim a inabalável Chave” 

(§5, p. 90). 

1185 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VIII, §31, 2012b, p. 173. 
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Subentende-se que a opinião é sempre constante, e provavelmente por isso a opi-

nião se torna tão indispensável ao sucesso e continuidade das instituições. Segundo Ro-

usseau, a opinião é o terceiro elemento da quarta modalidade de lei, ela se fundamenta na 

maior fonte de autoridade pública: no coração da cidadania1186. Ele fixa a anterioridade 

da sensibilidade à da racionalidade na instância da lei, de maneira que persiste a tese de 

que o autor da natureza e das coisas põe a sensibilidade antes da razão. Podendo concluir 

que a melhor dignidade em julgamento é a que se constitui pelo conjunto da cidadania: é 

a opinião do povo. Como se vê no Contrato social, por essa ênfase: 

Falo dos usos, dos costumes, e sobretudo da opinião; parte ignorada 

pelos nossos políticos, mas da qual depende o sucesso de todas as ou-

tras; parte que o Legislador se ocupa em segredo, enquanto parece se 

limitar aos regulamentos particulares que não são senão o arco da abó-

bada, da qual os costumes, mais lentos para nascer, formam enfim a 

inabalável Chave1187. 

Não é à toa reiterar sobre a importância das opiniões no campo político, posto que 

a opinião pública é componente indispensável à teoria do estado civil verdadeiramente 

legítimo. Simultaneamente, a opinião pública é uma estima e um julgamento. Séculos de 

descrédito foram lançados intencionalmente sobre a dignidade do poder da multidão e do 

povo. Prova disso é que a Justiça esteve sempre sob controle de conluios pela força dos 

oligarcas ao longo da história. Mas, se houver algum elogio que possa ser feito ao pri-

meiro e mais verdadeiro modelo de república com experiência democrática, nele constará 

a importância da opinião daqueles que carregam consigo a dignidade de serem chamados 

cidadãos. E mesmo como é descrito na decadência do modelo de estado republicano, tal 

 
1186 Na Economia política, Rousseau convida os políticos a serem menos cegos em suas ambições, a 

enxergarem que qualquer estabelecimento que seja, só seguirá “o espírito de sua instituição” por meio do 

dever; e a sentirem que “a maior fonte” (le plus grand ressort) de autoridade pública reside no coração dos 

cidadãos, dizendo que nada supera a importância dos “costumes para a manutenção do governo” 

(ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 248-249; 2015, p. 117). 

1187 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XII, §5, 2012b, p. 90. 
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como se inventaram todas as modalidades de conluios1188 e tráficos1189 de influência para 

produção de efeitos contrário na deliberação pública, a opinião do povo conformando-se 

ao próprio espírito de sua constituição resultava em bom trabalho: “em meio a tantos 

abusos, o povo imenso, a favor de seus antigos regulamentos, não deixava de eleger os 

Magistrados, aprovar as leis, julgar as causas, expedir os afazeres particulares e públi-

cos”1190. 

A teoria ético-política rousseauniana vai além do simples reconhecimento histó-

rico da importância do domínio da multidão1191, quando separa a jurisdição da estima 

 
1188 Talvez o maior vício público da república seja exatamente o da invenção do conluio; entendemos como 

conluio, principalmente, a concepção de manobras políticas que possibilitam o triunfo de uma parte da 

sociedade sobre a outra, ou seja, o conluio vai além de um combate a um rival qualquer; em geral, os 

conluios são organizados com vistas a obtenção de resultados como a ocupação de posições no 

ordenamento, etc.; mas o pior conluio é aquele que ocorre no tecido social por pura maquinação contra o 

vigor das leis para subtração de lucros, com a instauração de ordem exclusiva contra o Estado civil 

republicano. Ao distinguir a deliberação pública e a vontade geral na Economia política, Rousseau pede 

que se examine “com cuidado o que se passa em uma deliberação qualquer” que poderá confirmar que “a 

vontade geral é sempre para o bem comum”, enquanto poderá também observar que “muitas vezes produz-

se uma cisão secreta (“scission secrète”), uma confederação tácita, que por vias particulares sabe eludir a 

disposição natural da assembleia” (ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 243; 2015, p. 112). No plano teórico, talvez 

também no plano dos fatos, não há conluio de pobres. A responsabilidade por conluios é do rico. Não há 

mal a se combater além do já criado. “O maior mal já feito quando se tem pobres a defender e os ricos a 

conter. É sobre a mediocridade somente que se exerce toda a força das leis; elas são igualmente impotentes 

contra os tesouros dos ricos e contra a miséria do pobre; o primeiro as elide, e o segundo lhe escapa; um 

rasga o tecido (la toile), e o outro o atravessa (passe au travers)” (Idem, p. 254; p. 122). 

1189 Mostrando a decadência da república romana entre venezianos a partir dos “comícios”, ele comenta 

que: “Distribuíram-se, pois, aos cidadãos tabletes pelas quais cada um podia votar sem que soubessem qual 

seria sua opinião (son avis). Estabeleceram-se também novas formalidades para o recolhimento dos 

tabletes, a contagem dos votos, a comparação dos números etc. O que não impediu que a fidelidade dos 

Oficiais encarregados dessas funções se encontrasse muitas vezes em suspeição. Fizeram-se, enfim, para 

impedir o conluio (la brigue) e o tráfico (le trafic) dos sufrágios, Éditos cuja demasia mostra a inutilidade” 

(ROUSSEAU, CS, IV, IV, §37, 2012b, p. 156-157).  

1190 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, IV, §38, 2012b, p. 157). 

1191 No Contrato social, Rousseau mostra-se bastante simpático com a época do nascimento da república 

romana face ao “estabelecimento dos Tribunos”, também demonstra uma certa dose de simpatia por 

Maquiavel pelo fato de ele ter provado que somente depois disso é que, “então, houve um verdadeiro 

Governo e uma verdadeira Democracia. De fato, o povo nesse caso não era somente o Soberano, mas 

também magistrado e juiz, o Senado não passava de um tribunal subordinado (sous-ordre), para temperar 

ou concentrar o Governo, e os Cônsules eles mesmos, ainda que Patrícios, ainda que primeiros Magistrados, 

ainda que Generais absolutos na guerra, não eram em Roma mais que os presidentes do povo” 

(ROUSSEAU, CS, III, X, Nota ao §3, 2012b, p. 121). Maquiavel enxerga, de fato, dignidade no juízo do 

povo. Não podemos deixar de ressaltar nesse sentido que o próprio Maquiavel, pensando na prudência e na 

estabilidade, constata que: “o povo é mais prudente, mais estável e de mais juízo que um príncipe. E não é 

sem razão que se compara a voz do povo à voz de Deus, pois se vê uma opinião universal a produzir efeitos 

admiráveis nos seus prognósticos, parecendo que, por uma alguma oculta virtù, ele prevê seu mal e seu 

bem” (MAQUIAVEL, 2007, p. 170). É bem notório que análises históricas dão conta de mostrar, de fato, 

poucas situações em que o povo além de soberano, era magistrado e juiz; mas além de ser inegável a 

existência desse modelo na história das sociedades, é preciso dizer que esse modelo já se encontra bem 

delineado pela filosofia política. Ao analisar a eleição e a prestação de contas dos magistrados, de fato, 

Aristóteles acredita que o melhor árbitro, ύ, é o próprio povo, ὸ ῆ; conquanto, segundo ele, 

“o povo não esteja demasiado aviltado”; de tal maneira que, o juízo do povo quando “todos estão juntos é 
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pública e o julgamento do povo sobre as questões do caráter e costume. Apreciações sobre 

caráter social e costumes constituem a matéria específica de estima pública. O que se 

transforma em material bastante valioso do ponto de vista da durabilidade das próprias 

instituições. Em sociedade bem estabelecida quem faz uso da estima pública para julgar 

as coisas relativas aos costumes é o próprio povo. Aquele que aplica a censura enquanto 

declaração do povo é apenas um ministro1192, um encarregado, servidor da lei e do povo; 

não pode ir além disso sem ultrajar a legitimidade do povo. 

Portanto, o povo além de estimar as coisas de caráter e costume, também estima 

quando opina, propõe, divide, discute o que, de certo modo, ele pode avaliar como im-

portante; porquanto o que sempre interessa ao julgamento público do povo sempre res-

ponde a demanda da vontade geral. 

Em reflexão anterior (observar A questão da legitimidade) deixamos evidente que 

a legitimidade, segundo Rousseau, recusa qualquer possibilidade de recurso ao uso da 

força como forma de afirmação de direitos no estado civil verdadeiramente legítimo. 

Não obstante, também, neste momento, notamos que a opinião pública aparece 

como excelente oportunidade, principalmente para as sociedades parciais procederem a 

subtração de vantagens e outros dividendos da ordem social. O que é paradoxal pensar a 

opinião pública como instância de pressão sobre os indivíduos, porque, por assim dizer, 

não deixa de ser um poder de força. Ainda mais paradoxal é pensar que em razão de se 

garantir que a opinião pública não seja conduzida tão facilmente por malfeitores, então 

que ela possa ser conduzida por algum processo de esclarecimento como espécie de sim-

ples precaução. Esta cogitação é apreciada criticamente por Milton Nascimento, em se lê: 

A opinião pública, por sua vez, enquanto força racional capaz de exer-

cer uma pressão sobre os indivíduos, exige, para se caracterizar como 

instância julgadora, um processo de esclarecimento, um processo de 

formação do público, precisa tomar o lugar do preconceito, que nada 

mais é do que a perpetuação do erro como verdade1193. 

 

o melhor, ἢ ί” (Política, III, 11, 1282a 12-17). 

1192 Como mostra o Contrato social: “a opinião pública é a espécie de lei cujo Censor é o Ministro, e que 

se faz senão aplicar aos casos particulares, a exemplo do Príncipe”. Esclarecendo que a função de qualquer 

“tribunal censório”, no caso, o magistrado encarregado, é restrita à aplicação da censura que é “a opinião 

do povo”, nada mais além disso (Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VII, §1-2, 2012b, p. 162-163). 

1193 Cf. NASCIMENTO, 1989, p. 40. 
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Todavia, o movimento da opinião sobre os indivíduos significa apenas uma espé-

cie de velamento, o cuidado da opinião consigo mesma. Neste sentido, a situação acima 

é paradoxal porque enseja uma espécie de bandeira do esclarecimento da opinião pública. 

Concordando com avaliação crítica de Milton Nascimento, projeto dessa natureza não se 

confirma no pensamento político de nosso genebrino. Também porque, de fato, a aceita-

ção de melhoramento das opiniões dos homens não exige “tarefa de formar uma opinião 

pública esclarecida”1194. 

O cuidado da opinião pública consigo mesma se afasta da necessidade de uma 

possível suplantação dos costumes existentes. A estima pública é a virtude do povo, ela 

não pode pertencer a ninguém e nem ser exercida por nenhuma outra instância, separada 

ou parte do verdadeiro e legítimo estado civil. 

Simbolicamente, a virtude do povo pode ser comparada à da separação do joio1195 

do trigo, contanto que se destaque a real vantagem do povo sobre qualquer possibilidade 

de algo inesperado. Efetivamente, a cidadania1196 é digna de conhecimento e juízo com-

petente para separar entre maus e bons, a cidadania1197 conecta a liberdade e a virtude do 

próprio povo1198 livre. 

 
1194 Cf. NASCIMENTO, 1989, p. 53. 

1195 Chamada: A parábola do joio ou O joio e o trigo. Por meio da Parábola do joio (Mateus 13, 24-30; e 

sua explicação: 36-43) é possível ver que o dogma religioso da separação do joio prega absolutamente o 

semitismo. Precisamente, separa os homens de Deus e os do Maligno: “O campo é o mundo. A boa semente 

são os filhos do Reino. O joio são os filhos do Maligno” (versículo 38). Leitura sistematizada a partir de 

outras mais antigas e proeminentes, a exemplo: “O julgamento dos povos” (Isaías 63, 1-6). Por causa do 

pecado: “Ele produzira para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das ervas do campo” (Gênesis 3,18). 

Cometeu-se equívocos ao longo da história das sociedades devido ao conflito de jurisdição, que geralmente 

resultou em subtração da própria autoridade povo. Consequentemente, a estima pública que deveria ser o 

exercício da virtude da prudência do próprio povo foi levada ao esquecimento, intencionalmente. 

1196 Rousseau sintetiza os componentes inerentes à cidadania no verbete de Economia política, nesses 

termos: “Acabo aqui esta parte da economia pública, por onde deveria ter começado. A pátria não pode 

subsistir sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos; tereis tudo se formais 

cidadãos; sem isso tereis apenas escravos cruéis; a começar pelos chefes de Estado” (ROUSSEAU, 2015, 

p. 123). Neste sentido, concorda-se com reiterações de Luís Roberto Salinas Fortes, de que: “A vontade 

geral não pode existir onde não existe um corpo de cidadãos. Se não pode haver liberdade onde a vontade 

geral não seja soberana, não pode haver soberania da vontade geral onde não houver cidadãos” (SALINAS 

FORTES, 1976, p. 91). 

1197 Em suas Considerações sobre o Governo da polônia, se lê: “Tornai-os somente honestos e virtuosos 

e eu vos respondo que saberão bastante direito. Mas é necessário que todos os cidadãos e sobretudo os 

homens públicos, estejam instruídos das leis positivas de seu país e das regras particulares pelas quais são 

governados” (ROUSSEAU, 1982, p. 71). 

1198 Passagens do Emílio, IV, dão conta de sua estima e teor da cidadania como vida ativa no seio do próprio 

povo, quando se trata do camponês: “O povo não se aborrece nunca, sua vida é ativa. (...) aquele que sabe 

variar suas situações e seus prazeres apaga hoje a impressão de ontem: aparece como nulo no espírito dos 

homens; mas goza, porque é todo inteiro em cada hora e em cada coisa. Minha única forma constante seria 
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Pois, a dignidade do julgamento do povo é superior às dignidades das magistratu-

ras que se restringem ao juízo de direito rigoroso. Isto é evidente, conforme o Segundo 

discurso, em que se lê: 

Cabe à estima pública a atribuição da diferença entre os maus e as pes-

soas de bem. O magistrado não julga senão do direito rigoroso; mas o 

povo é o verdadeiro juiz dos costumes, juiz íntegro e mesmo esclarecido 

sobre esse ponto, de quem se abusa por vezes, mas que não se corrompe 

jamais1199. 

Não há domínio melhor do que a proeminência da sabedoria do conjunto da cida-

dania, cuja estima é a opinião pública. É no campo político que a opinião do povo deve 

ser necessariamente considerada anterior a qualquer outro dispositivo de sabedoria. Neste 

sentido, Rousseau recepciona a opinião1200 do povo como a base material, rica e legítima, 

que garante, concretamente, a continuidade da própria instituição social. 

Vemos que o recurso da “santidade do contrato e das leis”1201 serve como uma 

espécie de amálgama do direito político com o direito civil, ele liga o ser do soberano ao 

 

essa: em cada situação não me ocuparia com nenhuma outra, e tomaria cada dia em si, como independente 

da véspera e do dia seguinte. Como seria povo com o povo, seria camponês nos campos; e quando falasse 

de agricultura o camponês não caçoaria de mim. Não iria construir uma cidade no campo (...). Os 

verdadeiros prazeres são aqueles que repartilhamos com o povo” (ROUSSEAU, 1966, p. 458-463). 

1199 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 122; 1989, p. 158. 

1200 Defende-se a tese de que Rousseau recepciona a noção de cidadania, ί, do viés republicano-

democrático sumarizada por Aristóteles, “naqueles que podem comungar poder de decisão e de 

julgamento”: ἐί ῖ ἀῆ ῆ ὶ ῆ; e também a sua definição de 

cidade, ό, como “sendo a plenitude deles o suficiente para viver em autarquia”: 

ῶ ύ ῆ ἱὸ ὸ ὐά ῆ (Política, III, 1, 1275b 5ss). Para Aristóteles, a 

melhor vida política é da excelência, simultaneamente, na cidade, , e no regime, , em que 

pode “existir a virtude perfeita”: ἀὴ ἶ ὴ ί (idem, 4, 1276b 33-34); esse acontecimento de 

excelência decorre de um casamento constante entre duas virtudes no conjunto da cidadania: uma é 

capacidade política, a outra é ética; primeira, a virtude cívica consiste respectivamente “na capacidade de 

mandar e obedecer”: ὸ ύ ἄ ὶ  ἄ segunda, a virtude ética requer o “ser bom e 

prudente”: ἀὸ ἶ ὶ ό (1277a 15); de maneira que a excelência “do bom cidadão”, 

ί ί, e “do bom homem”, ἀὸ ί (1277a 13-14) consiste exatamente no 

senso de ponderação que se desenvolve pela “da prudência”:   (1277b 25); ou seja, é necessário 

transformar os indivíduos respectivamente em bons cidadãos e bons homens, civil-eticamente; tornando a 

cidadania digna de “bem governar e obedecer”: ὶ ἄ ὶ ἄ ῶ (1277a 27). A 

verdadeira política exige prudência; assim, é uma exigência ontológica em decorrência da relação cidadão-

súdito que exista excelência, e, de tal modo que a virtude, ἀὴ, necessariamente, por parte dos governados 

é a “opinião verdadeira”: ό ἀή” (1277b 28-29). 

1201 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VIII, §33, 2012b, p. 174. 
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dos súditos no campo das obrigações, possibilitando a continuidade dessas relações par-

ticulares. Neste sentido, qualquer censura ou constrangimento sobre a opinião pública 

resulta desastroso. Por isso mesmo, de acordo com o Contrato social, “a opinião pública 

não pode ser submetida a constrangimento nem ter algum vestígio dela em tribunal esta-

belecido para representá-la”1202. 

O constrangimento da opinião é a violação da capacidade de estima no seio do 

próprio povo, e a ruptura com o liame social vivificado na teia de direitos e obrigações; 

consequentemente é a decomposição do próprio Estado político. 

Compreendemos que a natureza da opinião pública consiste em fazer o bem a si 

mesma, desde o momento em que é engendrada o seu primeiro aprendizado é estar-se em 

constante movimento: velando por si mesma, aprendendo a se autodefender e a se preser-

var. Mas contra quem a opinião pública se defende? – Como? Quer dizer que ela se cor-

rompe? Não, mas omite-se. E quando os votos “da maioria” (de la multitude) são com-

prados pela minoria, “com enorme quantidade de dinheiro”1203, quer dizer que o povo se 

corrompeu? Não, mas entorpeceu-se. Considerando a estima pública como uma resultante 

da sua própria constituição, podemos dizer que o tanto de efeito produzido para lhe es-

clarecer encontra como equivalente outro tanto para lhe entorpecer. 

O movimentar da opinião pública não ameaça direito algum, porque o povo é in-

capaz de fazer mal a si mesmo e a sua vontade tende sempre ao que é melhor para a 

sociedade, primando-se, portanto, pela vontade geral. A opinião pública jamais deve ser 

vista como não digna. São as associações parciais que podem se constituir como ameaça 

ao corpo político bastando estender seus objetivos exclusivos na instância social de ma-

neira a sobrepor aos próprios limites da utilidade pública. Mesmo diante disso a saída 

institucional não é o uso da força, mas o jogo da própria máquina política. 

Neste caso, a sugestão de Rousseau é que se proceda a vivacidade das paixões 

com a criação de muitas outras associações na instância social, garantindo-se com isso o 

equilíbrio de forças novamente. Assim, quando há sociedades parciais, em conformidade 

 
1202 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, VII, §7, 2012b, p. 164. É preciso ressaltar que a censura acolhida por 

Rousseau, concordando com Bruno Bernardi, “difere radicalmente do ato de governo que se define de fato 

em poder constranger os assuntos (les sujets). A censura se dirige aos cidadãos, não aos assuntos (pas aux 

sujets). Contrário ao que ocorre pelas leis penais e a jurisdição que as aplica” (ROUSSEAU, 2012b, p. 236). 

1203 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, IV, §28, 2012b, p. 154. 
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com o Contrato social, “é preciso multiplicar-lhes o número e nisso prevenir a desigual-

dade, como fizeram Sólon, Numa e Sérvio. Essas precauções são as únicas boas para que 

a vontade geral seja sempre esclarecida, e que o povo não se engane”1204. 

Há, portanto, no pensamento político de Rousseau espaço para as associações par-

ciais no campo da deliberação pública, contanto que elas não se sobreponham ao espírito 

da instituição pública e aos próprios limites da utilidade pública. Rousseau aceita essa 

tese sublinhando leitura de Maquiavel1205, lembrando que esse tipo de incentivo a opinião 

e a deliberação pública é a melhor precaução contra vícios públicos e paixões sorrateiras, 

que atuam contra o tecido social. 

Entendemos que a opinião pública é a vivacidade de direitos, não é ameaça. A 

opinião pública é digna de admiração e respeito, exatamente porque faz pulsar os direitos 

no conjunto da cidadania em todas as esferas. O vigor da vontade geral perpassa pela 

opinião e deliberação pública. Interesses que ameaçam a opinião pública põe em xeque a 

vontade geral. Como explicar o medo da opinião pública que se arrasta ao longo da his-

tória? A opinião pública clama por acolhimento. O medo é oriundo mais das associações 

parciais que dos indivíduos separadamente. São as relações forjadas por associações para 

produção de efeitos diversos, que movimentam e por vezes ameaçam o liame social ao 

subtrair vantagens exclusivas junto à opinião pública. 

As associações parciais fizeram ao longo da história emergir os conflitos que le-

varam as principais repúblicas à ruína. Elas se organizam em distintas esferas, em graus 

e níveis distintos de interesse. Que fazer? Ilustrar a opinião pública! Ilustrar, inculcar? 

Não; como indicou Milton Nascimento, a opinião pública deve estar sempre informada, 

mas não requer produção alguma sobre ela. Somente associações negativas se encarregam 

de conduzir a opinião pública para garantia de dividendos e outras utilidades. Contra elas, 

 

1204 “Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l’inégalité, comme 

firent Solon, Numa, Servius. Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit 

toujours éclairée, et que le peuple ne se trompe point” (ROUSSEAU, CS, II, III, §4, 2012b, p. 65). 

1205 Recepção por essa nota de seu próprio cunho: “Vera cosa è, dit Machiavel, che alcune divisioni nuocono 

alle republiche, e alcune giovano: quelle nuocono che sono dalle sette e da partigiani accompagnate: quelle 

giovano che senza sette, senza partigiani si mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore 

d’une republica che non siano nimicizie in quella, hà da proveder almeno che non vi siano sette”* (Hist. 

Florent., Lib. VII). 

*“A verdade é, disse Maquiavel, que algumas divisões prejudicam a república, e outras aproveitam: as que 

prejudicam são as que formam seitas e facções aliadas; as que aproveitam são as que sem seita, sem facções 

se conservam. Não podendo, portanto, um fundador de uma república provir que não existam inimizades 

nela, há de proceder ao menos que não venha existir seitas” (ROUSSEAU, CS, II, III, 2012b, p. 65-66). 

Tradução minha. 
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somente o trabalho de associações positivas para sopesar e saturar essa estranha estima 

que avilta a opinião pública. 

O povo merece a dignidade e o respeito, dele decorrerá sempre a estima mais van-

tajosa para a sociedade, também depende de sua estima a durabilidade das próprias insti-

tuições sociais. Bastando alimentá-lo com a honra devida. O Contrato social aponta para 

isso. O Emílio completa a formação do homem no mundo em que se reivindica bons 

princípios do direito público. 

11.3.4 Quarta razão é que a política combina o possível que comporta a humanidade 

A quarta razão dialoga com as três razões anteriores, trata-se da tese das combi-

nações possíveis que comportam a humanidade. Sendo objeto dessa análise, no quanto é 

possível e no tanto que comporta a humanidade: o cuidado da sábia arte da Legislação 

(em sentido de uma política como arte de consensos e coexistências de realidades) con-

tribui para a perpetuidade dos liames sociais e obrigações, efetuando possíveis combina-

ções das relações constantes que integram a condição humana de sociabilidade com as 

leis, efetivamente. Como observa no Contrato Social, em que diz: 

O que torna a constituição de um Estado verdadeiramente sólida e du-

rável, é quando as conveniências são tão bem observadas que as rela-

ções naturais e as leis chegam sempre a concordar sobre os mesmos 

pontos, e que não fazem, por assim dizer, senão assegurar, acompanhar, 

retificar as outras. Mas se o Legislador, se enganar em seu objeto, tomar 

um princípio diferente daquele que nasce da natureza das coisas, que 

um tende à servidão e o outro à liberdade, um às riquezas e outro à 

população, um à paz e outro às conquistas, veremos as leis se enfraque-

cerem insensivelmente, a constituição se alterar, e o Estado não deixará 

de ser agitado até que ele seja destruído ou transformado, e que a inven-

cível natureza tenha retomado seu império1206. 

 

1206 “Ce qui rend la constitution d’un État véritablement solide et durable, c’est quand les convenances sont 

tellement observées que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les mêmes points, 

et que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu’assurer accompagner rectifier les autres. Mais si le Législateur, 

se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, que l’un 

tende à la servitude et l’autre à la liberté, l’un aux richesses l’autre à la population, l’un à la paix l’autre aux 

conquêtes, on verra les lois s’affaiblir insensiblement, la constitution s’altérer, et l’État ne cessera d’être 

agité jusqu’à ce qu’il soit détruit ou changé, et que l’invincible nature ait repris son empire” (ROUSSEAU, 

CS, II, XI, §5, 2012b, p. 88). 
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Pelo exposto, notamos que Rousseau reconhece a dignidade da arte da legislação 

na aptidão para encontrar pontos de equilíbrio perfeitamente possíveis às múltiplas e di-

versas relações. Importante ressaltar que a durabilidade institucional do Estado também 

depende do cultivo da harmonia entre as relações naturais1207 constitutivas da sociedade 

civil e as leis, em fecunda base de convergência e respeito às conveniências gerais. Assim, 

o quanto da obrigação perpétua se reduz ao tanto do alcance da própria obra humana. 

A constituição de um Estado de maneira sólida e durável é, portanto, factível como 

obra humana. Embora um determinado Estado seja evidentemente bem sustentável na 

forma da lei, não há dúvida quanto ao fato de que a continuidade dele passa a depender 

de equilíbrio das relações de forças e da capacidade da sabedoria para a produção de 

legislação, que combine as diversas relações em conexão com a ordem das coisas. 

É notório a insistência de Rousseau quanto a necessidade de equilíbrio entre as 

forças das coisas pela legislação. Principalmente quando se trata das finanças públicas, 

em que a máxima é dar prioridade à prevenção em detrimento do aumento das necessida-

des. O que se constitui como princípio importante da Economia política, de fato, chama 

a atenção para possível aumento desordenado das necessidades e para a incapacidade de 

resolução de demandas do povo por parte do Estado em tempo real. Como se vê a seguir: 

Qualquer diligência que se possa fazer, o socorro que só vem depois do 

mal, e muito lentamente, deixa sempre o Estado em sofrimento; en-

quanto se pensa em remediar a um mal, um outro já se faz sentir, e os 

próprios recursos produzem novos inconvenientes; de sorte que, ao fi-

nal, a nação se onera, o povo é afligido (foulé), o Governo perde todo 

seu vigor, e faz muito pouca coisa com muito dinheiro1208. 

Podemos concluir que as necessidades do Estado não devem ser distantes das ne-

cessidades dos cidadãos. Mas, em geral, as necessidades de grupos ou associações parci-

 
1207 Constituem relações naturais as formas de relações que são constantes entre os homens em sociedade. 

Do fato de não existir relação tão constante presente no modo de vida primitivo de independência humana 

é que se justifica não ser possível “constituir nem estado de paz nem estado de guerra”, e que os homens 

nessa condição “não são naturalmente inimigos” (ROUSSEAU, CS, I, IV, §8, 2012b, p. 48). 

1208 Tal como ele disse: “de quelque diligence qu’on puisse user, le secours qui ne vient qu’après le mal, et 

plus lentement, laisse toujours l’État en souffrance: tandis qu’on songe à remédier à un mal, un autre se fait 

déjà sentir, et les ressources mêmes produisent de nouveaux inconvénients; de sorte qu’à la fin la nation 

s’obère, le peuple est foulé, le Gouvernement perd toute sa vigueur, et ne fait plus que peu de chose avec 

beaucoup d’argent” (ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 262; 2015, p. 129). 
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ais são bem distintas e contrastantes às do Estado e do conjunto da cidadania. Provavel-

mente por isso a advertência no Contrato social: “É precisamente porque a força das 

coisas tende sempre a destruir a igualdade, que a força da legislação deve sempre tender 

a mantê-la”1209. O cuidado da lei contra a desigualdade é, porque, certamente, a igualdade 

é o fundamento1210 da própria instituição. De maneira que a composição dessas forças 

depende muitíssimo do verdadeiro trabalho de arte política. 

Pelo exposto, dizemos que o enfrentamento equivocado do conflito constante en-

tre as próprias forças das coisas que constituem objeto da legislação1211 é o principal ge-

rador de divergência e desrespeito às convenções. É indispensável compreender as rela-

ções que conflitam e dialogar com elas e a partir delas, assim, poder dirimir os possíveis 

conflitos (observar tópico 11.1: Da construção do liame para além do vínculo formal) de 

interesses na sociedade nos mais diversos níveis. Pois é necessário destacar que, segundo 

Rousseau, a tese da composição de forças no âmbito político em função das necessidades 

do conjunto da cidadania dialoga diretamente com as condições de constituição do pró-

prio Estado. 

Portanto, de posse de formulações1212 que explicam: “Que toda forma de governo 

 
1209 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §3, 2012b, p. 87. 

1210 Rousseau diz na Constituição da Córsega, que “a lei fundamental de vossa instituição deve ser a 

igualdade” (2002, p. 13-14; 1988, p. 13). 

1211 Lembramos que Rousseau considera que “esses objetos gerais de toda boa legislação devem ser 

modificados em cada país pelas relações que nascem, tanto da situação local como dos caracteres dos 

habitantes, pois é sobre essas relações que é preciso sublinhar em cada povo um sistema particular de 

instituição, que seja o melhor, não talvez em si mesmo, mas para o Estado ao qual é destinado” (CS, II, XI, 

§4, 2012b, p. 87). 

1212 Montesquieu, no Livro V do Espírito das leis, chegou a dizer que: “Cada governo tem sua natureza e 

seu princípio” (MONTESQUIEU, 1956, p. 56), dando ênfase a algo que já havia sido pensado e 

sistematizado, de fato, por Aristóteles. Aristóteles declara ter realizado estudo “acerca das constituições”, 

ὶ ὰ ί, existentes e idealizadas por alguns teóricos (Política, II, 12, 1274b 26-28). Admite 

que há vários regimes e formas de autoridade (III, 6), definindo e classificando-as em formas retas e 

desviadas (III, 7-18); teoriza sobre cada uma das politeias mostrando suas especificidades, seus pontos 

fortes e frágeis (IV); dando ênfase nas circunstâncias e causas das revoluções e alterações de cada espécie 

de regime (V); e também examina várias possibilidades de combinações de regimes tendo em conta a 

durabilidade dos mesmos (VI); defendendo a tese de que a solução da questão “acerca do melhor regime”, 

ὶ  ί ί, depende do esclarecimento da questão do “modo de vida preferível”, 

ῶ ί ἱώ ί (VII, 1, 1323a 11-14) a cada povo. A melhor constituição, 

ὴ  , segundo ele, “é aquela pelo qual o Estado, ό, é melhor governado; e será 

melhor governado com a que possibilita ser mais feliz, ὐῖ ά, na cidade; evidentemente, 

não se pode esquecer o que é felicidade”, ὴ ὐί E, completa ter dito nas Éticas, o que “é 

atividade e uso completo da virtude” (13, 1332a 4-9). Em sua avaliação, se quisermos penetrar no coração 

do agir no domínio político, de acordo com Les grandes livres d’Éthique (La Grande Morale, 1992), “é 

necessário, pois, ser eticamente honesto” (I, 1, 1181b 25, 1992, p. 29). “A felicidade consiste no fato de 

viver segundo as virtudes” (4, 1184b 35ss; p. 47). Agir virtuosamente ou não, depende muito de nós: “Pois 

o princípio de uma ação, seja virtuosa ou má, está na vontade, de quem quer que seja conforme a uma 
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não é própria a todos os países”1213, Rousseau entende que essa variação depende de di-

versas condições que congregam além do princípio da variação climática1214, o trabalho 

humano, a produção excedente, as contribuições públicas, a circulação e o retorno pú-

blico. Porém, a sua principal ênfase é voltada para as relações de produção. “É preciso, 

como já disse, computar as relações de trabalho, das forças, do consumo etc.”1215 

Talvez esteja nisso, de fato, o nó da questão. Por assim dizer, um dos grandes 

problemas no domínio público quanto à demanda da produção de equilíbrio entre as re-

lações de maneira a garantir a harmonia social é a necessidade de se vencer a resistência 

e o jogo natural do amor-próprio. Porque esse amor egoísta só permite enxergar o que a 

pessoa quer ver e tão somente o que lhe interessa1216. Sacrificando-se a boa explicação na 

ordem pública ao exclusivo julgamento que temos, face as relações com os outros e com 

as próprias coisas. A necessidade de imperar, dominar sobre o outro na sociedade, se 

constitui como a especificidade do “egoísmo do amor-próprio em seu último termo”1217. 

Gerador do alto grau de competição desenfreada projetando para além da necessidade da 

sociedade civil, porque, como mostrado pelo Argumento histórico, em conformidade com 

o Livro V do Emílio, se “não podemos mais deixar de comer homens, o interesse de cada 

um de nós é de frequentar os países onde encontramo-los a mais a devorar”1218. 

11.3.5 Quinta razão é a revogação pacto como novo ato do povo 

A quinta razão que apresentamos dialoga com a revogação da lei fundamental e 

 

razão” (11, 1187b 15-20; p.67). Na Ética a Nicômaco, a felicidade é a possibilidade de experiência da vida 

ativa política e filosófica. Vida política como realização do ser prático do homem no mundo; vida filosófica 

como realização do humano enquanto existe algo de divino nele (X, 7-9).  Na Ética a Eudemo, a felicidade 

consiste na experiência de excelência na vida ativa do agir e da alma (II, 1, 1219a 27-39). Na Arte retórica, 

a eudaimonia “é o fim de toda deliberação” (I, 5, 1360b 5-7). 

1213 É o título do Capítulo VIII, do Livro III, Do Contrato social (Cf. ROUSSEAU, 2012b). 

1214 Acompanhamos essas considerações sublinhadas no Contrato social, de que: “São os homens que 

fazem o Estado, e é a terra que nutre os homens; essa relação é, portanto, que a terra baste para sustentar 

seus habitantes, e que existam tantos habitantes quanto a terra possa alimentá-los. É nesta proporção que se 

encontra o maximum de força de um número dado do povo; porque se há território demais, a guarda dele é 

onerosa, a cultura insuficiente, o produto supérfluo” (ROUSSEAU, CS, II, X, §1, 2012b, p. 83-84). 

1215 Cf. ROUSSEAU, CS, III, VIII, §8, 2012b, p. 115. 

1216 No Primeiro diálogo ele diz: “on voit ce qu’on croit et non pas ce qu’on voit” (ROUSSEAU, 1999, p. 

149). 

1217 Cf. ROUSSEAU, 1999, p. 315. 

1218 Cf. ROUSSEAU, 2002, p. 90; 1992, p. 
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discerne a essência do ato de legiferação. Porque, segundo Rousseau, “um povo tem sem-

pre a dignidade (le maître) para mudar suas leis, mesmo as melhores”1219. A questão da 

perpetuidade das obrigações é definitivamente solucionada quando supomos o ato de re-

vogação da lei fundamental. Dificuldade aparentemente paradoxal podendo ser resolvida 

por ela mesma. Conforme Rousseau, o Povo em comum acordo tem o direito legítimo de 

poder revogar qualquer lei fundamental1220. É exatamente isso que ele supõe ter demons-

trado de que “não há no Estado nenhuma lei fundamental que não possa ser revogada, 

nem mesmo o pacto social; pois se todos os Cidadãos se reunissem para romper esse pacto 

em comum acordo, não se pode duvidar que fosse muito legitimamente rompido”1221. A 

hipótese de revogação do pacto fundamental é condicionada à possibilidade de outra so-

lene assembleia de todo o povo e novamente por unanimidade. O que realmente configura 

um novo ato e, por consequência, a continuidade do povo e a perpetuidade das suas obri-

gações. Portanto, esse ato de revogação deve ser entendido como um novo ato de legife-

ração do próprio povo em comum acordo e sob o manto da legitimidade. 

Assim, a perpetuidade das obrigações e o respeito por parte do povo constituem o 

campo do real possível na sociedade civil. A hipótese do povo convocado a se reunir para 

dar a sua sanção à Legislação e decidir sobre situações extraordinárias que norteiam o 

corpo político é a nossa prova. Esta tese se fundamenta no dispositivo da garantia mantido 

pelo Contrato social, quando assevera: 

Não basta que o povo reunido tenha uma vez fixado a constituição do 

Estado dando a sua sanção a um corpo de leis: não basta que ele tenha 

estabelecido um Governo perpétuo ou que tenha provido uma vez por 

todas a eleição dos magistrados. Além das assembleias extraordinárias 

que casos imprevistos podem exigir, é preciso que elas sejam fixas e 

periódicas que nada possa abolir nem prorrogar, de tal modo que no dia 

marcado o povo seja legitimamente convocado pela lei, sem que seja 

necessário para isso de alguma outra convocação formal1222. 

 
1219 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XII, §2, 2012b, p. 89. 

1220 “A lei fundamental propriamente dita é o pacto social” (ROUSSEAU, Emílio, V, 1992, p. 556). 

1221 “Je suppose ici ce que je crois avoir démontré, savoir qu’il n’y a dans l’État aucune loi fondamentale 

qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social; car si tous les Citoyens s’assemblaient pour rompre 

ce pacte d’un commun accord, on ne peut douter qu’il ne fût très légitimement rompu” (CS, III, XVIII, §9, 

2012b, p. 137). 

1222 Cf. ROUSSEAU, CS, III, XIII, §1, 2012b, p. 126. 
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O dispositivo da assembleia do povo é a forma mais legítima de garantir obediên-

cia ao governo perpétuo, também engendrado pela obra do povo em prol dele mesmo. De 

nossa parte, ainda podemos dizer que em vez de se pensar que o ato de revogação da lei 

fundamental fosse o último ato do povo, na verdade esse ato é propriamente uma rein-

venção que enseja a garantia da continuidade e perpetuidade do próprio povo. Pois, o 

Estado é matado, segundo Rousseau, sem que um só membro do povo seja morto1223. 

Então, não é necessário vincular a morte do Estado à morte do Povo; é evidente que a 

morte do Estado não tem necessariamente como consequência a morte do Povo. Portanto, 

independentemente de o povo possuir o poder para dissolver ou transformar o Estado 

vigente, o povo ousa apenas continuar a existir sem ter que renunciar a sua liberdade1224. 

O que realmente significam os princípios das convenções? Não são as diversas 

forças que constituem o corpo político? Por assim dizer, é preciso acentuar a força do 

consenso e coexistência entre realidades na ação política, dar maior dignidade ao dever 

que faz sobressair o conjunto da sociedade civil e o fazer em comum acordo. Pois, se-

gundo Rousseau, trata-se menos de deliberação e mais de concórdia. Rousseau reforça 

esse sentimento pela qualidade da escolha no ato da deliberação ao mostrar a importância 

da palavra “comum acordo” da sociedade civil, quando ele encerra as últimas linhas de 

suas Cartas escritas da Montanha, ressaltando que mesmo quando não se tratar de uma 

boa escolha, “em si mesma, tomai-a todos juntos; por isso unicamente ela será a melhor, 

e fareis sempre o que é necessário fazer, contanto que o façais sob concórdia”1225. 

Reiteramos que a temática da perpetuidade das obrigações e da continuidade do 

Estado pode ser observada a partir do discurso de legitimidade (principalmente, tópico 

10.1) que discerne o ambiente das leis e das ações do governo, e tem como base o funda-

mento de validade do próprio direito, o compromisso tácito pelo contrato social de todo 

o corpo político. O modo de existência da relação de obrigação perpétua está, portanto, 

associado ao critério da unanimidade pelo seu valor constituinte que é indissoluvelmente 

ligado ao povo. 

 
1223 A quinta razão matém concordância com o princípio apontado por ele de que: “Quelquefois on peut 

tuer l’État sans tuer un seul de ses membres” (ROUSSEAU, CS, I, IV, §11, 2012b, p. 49). 

1224 A vontade e liberdade andam juntas quando ocorre o movimento do poder constituinte que é do Povo. 

A vontade do povo expressa liberdade legislativa ou poder de decidir. Talvez seja esse o sentido: “Toda 

ação livre tem duas causas que concorrem à sua produção: uma moral, a saber, a vontade que determina o 

ato; a outra física, a saber, a potência que a executa” (ROUSSEAU, CS, III, I, §2, 2012b, p. 91). 

1225 Final da Nona carta: “en lui-même, prenez-le tous ensemble; par cela seul il deviendra le meilleur, et 

vous ferez toujours ce qu’il faut faire, pourvu que vous le fassiez de concert” (ROUSSEAU, 1835, p. 108). 

Consultar tradução brasileira (2006a, p. 448-449). 
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Conforme Rousseau, a unanimidade que é necessária pelo direito natural das so-

ciedades para engendrar o corpo político e as leis fundamentais da existência desse corpo, 

deve ser também necessária não somente para o estabelecimento dessas leis, mas também 

para revogá-las. Então, por assim dizer, Rousseau pensa realmente a noção de perpetui-

dade de obrigação do povo e a continuidade do Estado. 

Em Considerações sobre o Governo da Polônia ele associa as noções de dever 

e perpetuidade de obrigação a partir da decisão unânime do povo. O povo não deixa de 

ser povo; a perpetuidade das obrigações está ligada a obediência da ordem que ele mesmo 

se dá1226 unanimemente. Essa unanimidade que o povo se dá pelo direito natural das so-

ciedades é a que foi requerida para a formação do corpo político e para as leis fundamen-

tais que pertencem à existência desse corpo. Assim, Rousseau é levado à seguinte con-

clusão: “Ora a unanimidade requerida para o estabelecimento das leis deve ser também 

requerida para ab-rogação delas”1227. 

Há, portanto, um duplo caminho: o caminho da continuidade e o do perecimento 

das instituições políticas. Ambos podem ser abordados simultaneamente. Rousseau acre-

dita, de fato, na solidez e durabilidade da constituição de um Estado, como também en-

xerga o caminho do fracasso do Estado. Vemos que isso não é nem otimismo nem pessi-

mismo, mas apenas um pouco mais de realismo político. Pela hipótese mais comum entre 

as sociedades o fracasso significa a oportunidade de reinvenção das próprias instituições 

políticas. Precisamente porque “são os homens que fazem o Estado”1228. Mas, geralmente, 

“são os próprios governos que destroem o Estado”1229. Mesmo assim, ainda restariam 

duas vias pela ideia do fracasso do Estado: ou o Estado se destrói ou se transforma. 

Conforme Rousseau, “o Estado, incendiado pelas guerras civis, renasce por assim 

dizer de suas cinzas, e retoma o vigor da juventude afastando-se dos braços da morte”1230. 

 
1226 Em fragmentos relativos ao Contrato social, se observa a seguinte ênfase: “O povo não contrata senão 

consigo mesmo” (ROUSSEAU, 1915a, v.1, p. 320). Reaparece no livro V do Emílio: “o povo não contrata 

senão consigo mesmo, isto é, o povo como corpo soberano com os súditos” (ROUSSEAU, 1992, p. 556). 

1227 Esta leitura é localizada no Capítulo IX: “Causas particulares da anarquia” (ROUSSEAU, 1982, p. 65-

66 e p. 164). 

1228 Cf. ROUSSEAU, CS, II, X, §1, 2012b, p. 83. 

1229 Cf. ROUSSEAU, CS, II, X, §4, 2012b, p. 85. 

1230 Cf. ROUSSEAU, CS, II, VIII, §3, 2012b, p. 79-80. 
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Então, segundo ele, transformar seria reinventar-se, dando novas convenções. Do pro-

cesso de corrupção teríamos a refundação do corpo político e do Estado. Porque é impro-

vável que um povo queira desaparecer enquanto povo1231. Nem mesmo a força produziria 

esse efeito duradouro, pois em algum momento gerações remanescentes desse povo rei-

vindicariam a condição de respeito anteriormente desfrutada por seus antepassados. 

Podemos concluir que as instituições geralmente desaparecem, mas o povo1232 

persiste. Isso quer dizer que a morte do Estado acontece separadamente da morte do povo. 

De fato, de acordo com Rousseau, “pode-se matar o Estado sem matar um só de seus 

membros”; principalmente, considerando o fato de que a guerra é de Estado contra Es-

tado, não contra um povo; de maneira que “a guerra não dá nenhum direito que não seja 

necessário à sua finalidade”; e, que, segundo ele, “esses princípios não são os de Grotius, 

não se fundam na autoridade dos poetas, mas derivam da natureza das coisas e se fundam 

na razão”1233. 

Somos levados a pensar que o desaparecimento de um povo ou é por efeito de 

hecatombes1234, ou em decorrência de desastres naturais que precipitam a nação inteira. 

 
1231 Rousseau recusa a possibilidade de que o povo queira a sua própria morte, mesmo sendo levado a 

escolher mal algumas vezes. “Jamais se corrompe o povo, mas muitas vezes ele é enganado, e é assim 

somente que ele parece querer o que é mal” (ROUSSEAU, CS, II, III, §1, 2012b, p. 64). 

1232 Na sua Primeira caminhada em Devaneios do caminhante solitário há uma crítica reveladora do viés 

negativo que se perpetua principalmente nas instituições religiosas contra os próprios indivíduos. Ao 

mesmo tempo em que Rousseau se olha como perseguido por essas instituições, também mostra que a causa 

da permanência do corpo em detrimento dos indivíduos se deve à colocação de “guias que se renovam sem 

cessar nos corpos”. E ao dizer “Os particulares morrem, mas os corpos coletivos não morrem nunca. As 

mesmas paixões ali se perpetuam, e seu ódio ardente, imortal como o demônio que o inspira tem sempre a 

mesma atividade” (ROUSSEAU, 2008b, p. 11), ele deixa justificado o que disse na Primeira parte do 

Primeiro discurso: “Não se ousa mais parecer o que se é; e nesse constrangimento perpétuo, os homens 

que formam esse rebanho (ce troupeau) que se chama sociedade, colocados nas mesmas circunstâncias, 

farão todos as mesmas coisas, se motivos mais fortes não os desviarem” (ROUSSEAU, 1954, p. 5). 

1233 Cf. ROUSSEAU, CS, I, IV, §11, 2012b, p. 49. 

1234 Usa-se no mesmo sentido de prática de holocausto, como significado de matança ou carnificina com a 

eliminação em larga escala; portanto, um verdadeiro “massacre” de povos. Para Rousseau, “a guerra não 

dá ao vencedor o direito de massacrar os povos vencidos” (CS, I, IV, §12, 2012b, p. 49). A modalidade de 

religião dos povos antigos (as teocracias) é má, segundo Rousseau, porque “sendo fundada sobre o erro e 

sobre a mentira ela engana os homens, tornando-os crédulos supersticiosos, e submerge o verdadeiro culto 

da divindade num vão cerimonial. É má ainda quando, tornando-se exclusiva e tirânica, faz um povo 

sanguinário e intolerante; de sorte que ele só respira morte e massacre, e crê fazer uma ação santa matando 

quem quer que não admita seus Deuses. Isso põe tal povo num estado natural de guerra com todos os outros, 

muito nocivo à sua própria segurança” (CS, IV, VIII, §19, 2012b, p. 170). Posição claramente contra o 

fanatismo, que reaparece no Ensaio sobre a origem das línguas, destacando que: “Alguém, por saber ler 

um pouco de árabe, sorri folheando o Alcorão, mas, se houvesse escutado Maomé anunciá-lo em pessoa 

nesta língua eloquente e cadenciada, com aquela voz sonora e persuasiva que seduzia o ouvido antes do 

coração, e sem cessar animando suas sentenças de acento e de entusiasmo, prostrar-se-ia contra a terra 

gritando: Grande profeta, enviado de Deus, levai-nos à glória, ao martírio, queremos vencer ou morrer por 

vós. O fanatismo parece-nos sempre risível, porque não há voz entre nós para se fazer entender” 
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Além disso, concordamos que é pouco provável o retorno da existência humana ao per-

feito isolamento da condição de sociabilidade. Especialmente considerando o fato de que 

“a vida social é necessária”1235, o mais provável é o homem se reinventar com a reinven-

ção das instituições políticas, de maneira a garantir melhor vigor e durabilidade do corpo 

inteiro. 

11.3.6 Sexta razão é o desejo de continuidade da espécie e da ordem social 

A sexta razão que ora apresentamos diz respeito ao desejo de continuidade da 

espécie e da ordem; esta razão consiste no cultivo do sentimento de cuidado do conjunto 

da cidadania para com a pátria. Mas é paradoxal querer deduzir de uma única fonte o 

desejo de continuidade da espécie e o de perpetuidade da ordem. E a nossa análise sobre 

os princípios ativo e passivo constitutivos da consciência que corresponde à reflexão so-

bre o amor de si e o amor-próprio na teoria do homem em Rousseau foi desenvolvida no 

Argumento antropológico. 

 

(ROUSSEAU, 1990, p. 113; 1999a, p. 301-302). Acusa os primeiros povos hebreus de prática de extermínio 

contra outros povos: “tornaram-se caçadores, violentos, sanguinários; depois, com o tempo, guerreiros, 

conquistadores, usurpadores. A história enodou seus monumentos com crimes desses primeiros reis; a 

guerra e as conquistas não passam de caçadas de homens. Depois de tê-los conquistados, só faltava devorá-

los: é o que seus sucessores aprenderam a fazer” (1990, p. 97; p. 291); e entre eles mesmos: “E a Tribo de 

Benjamim foi exterminada” (idem, p. 62; p. 261). Trata-se de episódio analisado em obra intitulada Le 

Lévite d’Éphraïm, em que Rousseau apresenta o momento em que “Gabaá é exterminada. Então o Levita 

exclamou-se com uma voz forte: Bendito seja Israel que pune a infâmia e vinga o sangue inocente” (1999, 

p.445). As ordens foram cumpridas conforme orientação divina: “exterminai Jabes de Galaad e todos seus 

habitantes, homens, mulheres, crianças, exceto as únicas virgens que vos encontrai no campo, a fim de que 

elas sejam dadas em união com filhos de Benjamim” (idem, p. 450). E falando das religiões sobre a terra, 

em sua Carta a Christophe de Beaumont (o Bispo de Paris), ele faz questão de ressaltar “que não há 

nenhuma, que não tenha feito à humanidade flagelos (plaies) cruéis. Todas as partes atormentaram seus 

irmãos (frères), todas ofereceram a Deus sacrifícios do sangue humano. ... A caridade não é assassina; o 

amor pelo próximo não leva a massacrá-lo” (1954, p. 474; 2005b, p. 82). De fato, em sua avaliação a saída 

do estado de natureza fez o homem produzir inconvenientes severamente ruins, principalmente o 

aprendizado social da prática de eliminação em larga escala; pois, de acordo com o Segundo discurso: 

“surgiram as guerras nacionais, as batalhas, os assassinatos, as represálias, que fazem estremecer a natureza 

e chocam a razão, e todos esses preconceitos horríveis que situam no rol (au rang) das virtudes a honra de 

derramar o sangue humano. As pessoas mais honestas aprenderam a incluir entre seus deveres o de degolar 

seus semelhantes: viu-se, enfim, os homens massacrarem-se aos milhares sem saber por quê; e cometiam-

se muita matança (plus de meurtres) em um só dia de combate, e mais horrores na tomada de uma única 

cidade, do que se haviam cometidos no estado de natureza, durante os séculos inteiros, sobre toda a 

superfície da terra” (ROUSSEAU, 1954, p. 79; 1989, p. 101). Falando sobre o sacrifício de cristãos e seus 

mártires, Rousseau destaca em nota que aparece na Resposta ao Rei da Polônia (Duque da Lorena), 

referente ao Primeiro discurso, que até filósofos usavam práticas de sacrifício em ritos secretos, como 

hecatombes, ou holocaustos, em sentido de oferendas em aos deuses: “Pitágoras foi o primeiro a fazer uso 

da doutrina interior; só desvelava a seus discípulos depois de longas provas e com o maior mistério; dava-

lhes em segredo as lições de ateísmo, e oferecia solenemente hecatombes a Júpiter” (ROUSSEAU, 2002, 

p. 38; 1999b, p. 251). 

1235 Cf. ROUSSEAU, Emílio, V, 1992, p. 547. 
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No argumento antropológico foi mostrado que o desejo pela espécie goza de an-

terioridade ao da ordem, que o desejo de continuidade da espécie consiste na força da 

piedade, e, que, em decorrência do alargamento desse primeiro sentimento surge o outro. 

Pois, como é mostrado no Segundo discurso, a piedade é o sentimento natural que mo-

dera “a atividade do amor de si” em cada indivíduo, concorrendo para “a conservação 

mútua de toda a espécie”1236. Do desdobramento natural do amor de si nasce o amor-

próprio, cujo amor é responsável por outras tantas paixões. Rousseau esclareceu1237 que 

sua teoria opera com a tese de que a sensibilidade humana é dividida em duas partes: 

primeira, a sensibilidade física e orgânica, também chamada física ou passiva; e, se-

gunda, a sensibilidade ativa e moral. Disse que a primeira parte da sensibilidade é a di-

mensão da animalidade centrada no nutricional e apetitoso, que visa apenas a conservação 

de nosso corpo e de nossa espécie pelo prazer e pela dor; nela, também reside o se chamou 

de “instinto cego”1238; portanto, essa parte física da sensibilidade se restringe à força do 

desejo e da atração1239. A segunda parte, como mostrou nos Diálogos, a parte da sensibi-

lidade “ativa e moral é a faculdade de ligar nossas afecções às dos seres que nos são 

estranhos”1240. 

Conforme Rousseau, o amor de si e o amor-próprio são duas paixões distintas em 

natureza e efeito1241, de tal maneira que o amor de si é amor genuinamente bom e goza 

 
1236 “É, pois, bem certo que a piedadeé 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 conduz sem 

reflexão ao socorro daqueles que vemos sofrer; é ela que, no estado de natureza, ocupa lugar das leis, de 

costumes e de virtude, com a vantagem de que ninguém é tentado a desobedecer a sua doce voz; é ela que 

impede todo selvagem robusto de retirar de uma frágil criança ou de um velho enfermo sua subsistência 

adquirida com sacrifício, se ele mesmo esperava encontrar a sua alhures; é ela que, no lugar dessa máxima 

sublime de justiça raciocinada (justice raisonnée): “faz a outrem como tu queres que te façam”, inspira a 

todos os homens esta outra máxima de bondade natural, bem menos perfeita, porém mais útil talvez que a 

precedente: “faze teu bem com o menor mal de outrem que é possível” (ROUSSEAU, 1954, p. 60; 1989, 

p. 76). 

1237 Cf. ROUSSEAU, 1999c, p. 218 

1238 É na parte de nossa animalidade, de acordo com o livro IV, do Emílio, que se localiza o instinct aveugle 

o instinto que se transforma em sentimento por causa do contato que atrai quando transforma apego em 

amor, e da experiência que repele quando transforma aversão em ódio (Cf. ROUSSEAU, 1966, p. 276; 

1992, p. 236). 

1239 Esta leitura é confirmada em seu Segundo discurso, o qual destaca que: “O físico é o desejo geral que 

leva um sexo a unir-se ao outro. O moral é o que determina esse desejo e o fixa sobre um único objeto 

exclusivamente, ou que ao menos ele canaliza para esse objeto preferido um maior grau de energia” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 61; 1989, p. 78). 

1240 Cf. ROUSSEAU, 1999c, p. 218. 

1241 A nota “o” que fez para explicar uma passagem relativa ao Segundo discurso, diz o seguinte: “Não se 

pode confundir o amor-próprio (l’amour-propre) e o amor de si mesmo (l’amour de soi-même), duas 

paixões tão diferentes por sua natureza e por seus efeitos. O amor de si mesmo é um sentimento natural que 
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de anterioridade em relação ao amor-próprio, cujo amor é ardiloso e feroz. Não há equí-

voco em dizer que o amor pela espécie e pela ordem são acessíveis a qualquer homem, 

no entanto a equivocidade aparece quando se pensa que tais sentimentos são simultanea-

mente autoevidentes nos próprios indivíduos. O despertar-se em favor da espécie e o des-

perta-se pela ordem são momentos distintos, trata-se de impulsos diferentes, tal como 

ficou mostrado no argumento antropológico1242; principalmente, quando se trata do amor 

pela ordem. Enfatizamos nesse argumento a tese de que é na vida em sociedade1243 que o 

sentimento de amor que os homens nutrem uns pelos outros se aflora e vai se constituir 

freneticamente. Os sentimentos passam a ser cultuados com o convívio social, portanto é 

preciso experimentá-los para tornarem-se realidade efetiva, com força e fora do estado de 

natureza. Evidentemente, é em sociedade que ocorre a concretização dos verdadeiros sen-

timentos, eles estão nos laços, nos repastos comuns, nas práticas habituais e ritos de pas-

sagem. Embora o sentimento de amor seja quase nulo1244 no selvagem, em sociedade 

também não é um sentimento sempre pronto aguardando para agir. Do sentimento de 

amor pela espécie depreende-se o amor pela ordem, o qual depende de esforço em sua 

preparação e requer certa dose de cuidado para atingir a maturação desejada por todos. O 

que nos leva a pensar, segundo Rousseau, que para tornar os povos virtuosos e assíduos 

é preciso começar pelo amor à pátria1245. Razão pela qual, deixou evidente no verbete de 

 

leva todo animal a velar pela sua própria conservação, e que, dirigido no homem pela razão e modificado 

pela piedade, produz a humanidade e a virtude. O amor-próprio não é senão um sentimento relativo, 

factício, e nascido na sociedade, que leva cada indivíduo a fazer mais caso de si que de qualquer outro, que 

inspira aos homens todos os males que se fazem mutuamente, e que é a verdadeira fonte de honra” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 118; 1989, p. 153). 

1242 No Argumento antropológico ficou mostrado que Rousseau desenvolveu a teoria do homem a partir de 

dois impulsos básicos das ações humanas situados no princípio da sensibilidade. O primeiro impulso é 

decorrente de obra da natureza, e digamos assim é imediato. O segundo impulso se dá pelo concurso do 

primeiro e deriva da ação humana perseverando em seu próprio modo de existência relacional, logo, por 

sua vez, esse impulso é mediato. O que nos leva a pensar que é a capacidade de interação dos dois impulsos 

que determina o modo de ser do homem essencial no mundo. Para Rousseau, o impulso que é obra da 

natureza é sempre bom, porque é conforme a própria ordem da natureza. Esse impulso é constituinte do 

verdadeiro sentimento de amor pela espécie e goza de anterioridade incontestavelmente; já o segundo 

sentimento, que decorre da própria existência humana pelo alargamento do primeiro impulso, é o amor 

comparativo; este amor é relativo e só tem existência em sociedade. 

1243 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 62. 

1244 Pois, assim como não há relações periódicas entre os homens no estado de natureza, também não há 

como demonstrar a existência de estado de conflito anterior à sociedade (Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 63). 

1245 Trata-se de um “sentimento doce e vivo que une a força do amor-próprio a toda a beleza da virtude, lhe 

dá uma energia que sem desfigurá-la, faz dela a mais heroica de todas as paixões. É ele quem produz tantas 

ações imortais cujo brilho ofusca nossos fracos olhos, e tantos grandes homens cujas antigas virtudes passa, 

por fracas depois que o amor da pátria se tornou objeto de escárnio (em dérision); – e o amor da pátria mais 

vivo e mais delicioso cem vezes do que o de uma amante, não se concebe mesmo senão experimentando 

dele; mas é fácil observar em todos os corações que ele inspira, esse ardor brilhante e sublime que não 
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Economia política, em que se lê: 

Não é suficiente dizer aos cidadãos: Sejam bons (Soyez bons); é preciso 

ensiná-los a sê-lo; e o exemplo próprio, que é nesse sentido a primeira 

lição, não é o único meio que se deve empregar. O amor da pátria 

(L’amour de la patrie) é o mais eficaz; pois como eu já disse todo ho-

mem é virtuoso quando sua vontade particular é conforme em tudo com 

a vontade geral; e nós desejamos voluntariamente o que desejam as pes-

soas (les gens) que nós amamos1246. 

Contudo, a análise de possíveis contribuições desse sentimento natural, que cul-

mina na conservação da espécie e da ordem, se encontra delimitada nas relações da base 

de origem de cada indivíduo – naquilo que nutre e sustenta o amor à pátria. Por isso a 

pátria é o ponto de partida. Não é à toa que uma das formas analisadas por Rousseau de 

se garantir os compromissos e a perpetuidade do próprio povo é a que reside no cultivo 

do sentimento de cuidado do conjunto da cidadania com a sua pátria. 

Assim, pensamos como possibilidade de sustentação o próprio alcance do senti-

mento e a capacidade de reconhecimento. Primeiro, concernente ao alcance, a preocupa-

ção de Rousseau é limitar e comprimir o sentimento de comiseração em instâncias mais 

próximas do próprio homem e que são constitutivas da pátria: o próprio lugar de sua mo-

rada1247. Poderia parecer paradoxal abordar o cuidado pela espécie com a localização e 

enraizamento do sentimento de comiseração, tomando o desejo de continuidade a partir 

da sociedade de origem. Mas, o elemento paradoxal daí fica resolvido tendo em vista, 

principalmente, o fato de que, conforme Rousseau, “essa inclinação (ce penchant) em nós 

não pode ser útil senão àqueles com quem devemos viver, é bom que a humanidade con-

centrada entre os cidadãos, assuma neles uma nova força pelo hábito de se ver, e pelo 

interesse comum que os reúne”1248. Acreditando que a emulação moderada do sentimento 

do amor de si na sociedade de origem possa resultar em um sentimento de respeito e 

acolhimento do outro, por humanidade e por amor à pátria. 

 

brilha a mais pura virtude quando ela é separada dele” (ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 251; 2015, p. 119).   

1246 Cf. ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 250; 2015, p. 118-119.  

1247 Convencionalmente, o lugar de morada remete à casa, família e comunidade. Aristóteles lembra que 

Hesíodo referiu-se ao lugar de morada nessa ordem: “casa, mulher e boi de arado” (Política, 1252b 10-12). 

E que o sentido contrário é o do apátrida, um decaído ou semideus, tal como é apontado por Homero nessa 

ordem: “sem família, sem lei, sem lar” (Ibid., 1253a 5). 

1248 Cf. ROUSSEAU, 1915, v.1, p. 251; 2015, p. 119. 
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Na verdade, a emulação moderada do amor de si serve como precaução indispen-

sável à redução de alimento da capacidade para o desvio que é constitutiva do amor-

próprio. Ainda mais considerando o que Rousseau disse em sua Carta a Usteri (Motiers, 

April 30, 1763), em que se lê: “O espírito patriótico é um espírito exclusivo que nos faz 

observar como estrangeiro e até como inimigo todos os outros que não são nossos conci-

dadãos”1249. Então, por assim dizer, a possível suplantação da bondade natural pela emu-

lação do amor-próprio desmedidamente criaria uma sensação aparente de perfeição dos 

indivíduos, mas, essa emulação não é mais que o elemento gerador da decrepitude da 

espécie1250. Todavia, isto nos leva a pensar que, assim como é possível a suplantação da 

bondade natural pela emulação do amor-próprio desmedidamente e produzir ódio contra 

outrem, também é possível a amenização da intensidade negativa do amor-próprio pela 

emulação do amor de si. É, portanto, perceptível o fato de que a condição de sociabilidade 

humana ao mesmo tempo em que é marcada pela carência de duração e continuidade, 

também possui rico desejo1251 de continuidade da espécie e perpetuidade da ordem social. 

Segunda, referente à capacidade de reconhecimento, toma-se em consideração o 

cultivo do sentimento de cuidado do conjunto da cidadania com a sua pátria. Nesse sen-

tido, é sempre bom lembrar que Rousseau avalia positivamente a atitude romana de ter 

arrolado e comprometido todos os cidadãos com a pátria. Este procedimento envolvia 

todos aqueles que, “podiam ser contados por cabeça” quando se tratava de defender a 

pátria. Efetivamente, esse reconhecimento de arrolar e comprometer o conjunto da cida-

dania para a defesa da pátria não constitui um conflito com o papel de “soldado defensor 

da liberdade” 1252 no corpo da sociedade civil. Porque no estado civil verdadeiramente 

legítimo, a assimilação da necessidade de cultivo do sentimento de amor pela pátria no 

 
1249 Cf. ROUSSEAU, 1915, v.2, p. 166. 

1250 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 72; 1989, p. 92. 

1251 Na Dedicatória ao Segundo discurso há uma passagem que aponta para a efetividade desse desejo de 

perpetuidade do povo e das suas obrigações da seguinte forma: “Possa durar sempre, para a felicidade de 

seus cidadãos e exemplo dos Povos, uma República tão sabiamente e tão felizmente constituída! Eis o único 

pedido que vos resta a fazer, e o único cuidado que vos resta a tomar. Caberá a vós somente doravante, não 

fazer vossa felicidade, vossos ancestrais vos pouparam o fardo, mas torná-la durável pela sabedoria de bem 

usufruí-la. É de vossa união perpétua, de vossa obediência às leis, de vosso respeito por seus ministros, que 

depende vossa conservação” (ROUSSEAU, 1954, p. 30). 

1252 “La raison pour laquelle il ne suivit pas dans la dernière classe cette même division des jeunes et des 

vieux, c’est qu’on n’accordait point à la populace, dont elle était composée, l’honneur de porter les armes 

pour la patrie; il fallait avoir des foyers pour obtenir le droit de les défendre: et, de ces innombrables troupes 

de gueux dont brillent aujourd’hui les armées des rois, il n’y en a pas un peut-être qui n’eût été chassé avec 

dédain d’une cohorte romaine, quand les soldats étaient les défenseurs de la liberté” (ROUSSEAU, CS, IV, 

IV, §17, 2012b, p. 151). 
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seio da cidadania é a principal prova de reconhecimento de que a pátria é mais bem ga-

rantida quando está sob os cuidados dos próprios cidadãos. Rousseau consegue mostrar, 

desse modo, que o elemento constituinte da “força pública” é o próprio conjunto da cida-

dania, o que justifica a reiteração de que, em Estado civil verdadeiramente legítimo, a 

força maior é sempre “a força pública”1253. 

Sobretudo na democracia1254, porque é nessa constituição, conforme Rousseau, 

“que o cidadão deve se armar de força e de constância, e dizer cada dia de sua vida no 

fundo do seu coração o que dizia um virtuoso Palatinoª na Dieta da Polônia: Malo peri-

culosam libertatem quam quietum servitium*”1255. Sentimos que Rousseau nutre uma es-

tima verdadeira pelo governo democrático1256, podendo ser confirmada pela consideração 

feita na “Carta VIII” de sua obra Cartas da montanha, em que diz: “A constituição 

democrática é certamente a obra-prima (le chef-d’oeuvre) da arte política: quanto mais o 

 
1253 Sobre a distinção entre “força pública” e “força particular, ele diz: “As dificuldades estão na maneira 

de ordenar no todo esse todo subalterno, de sorte que ele não altere a constituição geral afirmando (en 

affermissant) a sua, que ele distinga sempre sua força particular destinada à sua conservação da força 

pública destinada à conservação do Estado, e que uma palavra esteja sempre pronto a sacrificar o Governo 

ao povo e não o povo ao Governo” (ROUSSEAU, CS, III, I, §20, 2012b, p. 96). 

1254 A propósito da democracia ou de qualquer outra forma de governo deve ficar claro, que, segundo 

Rousseau, cabe à decisão do poder soberano qual é o governo que deve ser instituído sobre todos. Temos 

uma democracia quando o soberano efetua “o depósito do Governo a todo o povo ou à parte maior do 

povo”; de tal modo que, “a democracia pode abarcar todo o povo ou se restringir até a metade” (Emílio, V, 

1915, v.1, p. 156; 1992, p. 562). Assim, subentendido, a participação do todo aponta democracia direta, a 

participação de até a metade do povo, democracia indireta. 

1255 Diz sua nota, a: “O Palatino da Posnânia, pai do Rei da Polônia e Duc de Lorraine (Cf. ROUSSEAU, 

CS, III, IV, §8, 2012b, p. 103). *“Prefiro a liberdade com perigos à servidão tranquila” (tradução minha).  

1256 As virtudes da simplicidade e da retidão: “si simple et si droit”, pesam em favor da “boa democracia”, 

segundo Rousseau (Cf. ROUSSEAU, CS, III, V, §8, p. 105). Soma-se a prova de que na democracia o 

governo não é distante do povo, mostrando que por causa disso, segundo Rousseau, “na democracia, o povo 

é o menos sobrecarregado” (VIII, §5, p. 114). O fato de ele ter dito “que nunca existiu verdadeira 

democracia” (idem, IV, III, §7, p. 146), mostra o quão ela é cobiçada e tolhida no seio do povo. Discorrendo 

sobre o Projeto de Constituição para a Córsega, Rousseau defende a necessidade de se retirar tudo aquilo 

que é estranho a uma “República democrática”, e ao mesmo tempo salienta que “a Democracia não conhece 

nenhuma nobreza além da liberdade” (ROUSSEAU, 1915, v.2, p. 315). Em seu elogio ao “Governo 

democrático”, mostra que é o menos dispendioso e onde o povo exerce efetivamente a sua potência sem 

estridência: “De tous les Gouvernements le démocratique est toujours le moins dispendieux; parce que le 

luxe public n’est que dans l’abondance des hommes, et que, où le public est le maître, la puissance n’a nul 

besoin de signe éclatant” (idem, p. 353). Rousseau pensa a situação da Córsega no Contrato social, logo 

depois de acrescentar às condições para instituir um povo, além da extensão de território e qualidade de sua 

gente, porquanto sem o “gozo da abundância e da paz” tudo restaria inútil (ROUSSEAU, CS, II, X, §3, 

2012, p. 85); apontando como exemplo, a luta pela liberdade dos povos da Córsega: “Ainda existe na 

Europa um país capaz de legislação; é a ilha da Córsega. O valor e a constância com que esse bravo povo 

soube recuperar e defender sua liberdade, merece bem que algum homem sábio lhe ensinasse a conservá-

la” (§6, p. 86). Portanto, estamos convictos de que a abundância, a paz e a liberdade são constituintes 

necessários à vida de um bom estado republicano-democrático. 
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seu artifício é admirável, menos permitem a todos os olhos de penetrá-lo”1257. Ardilosa-

mente, em todos os tempos criaram todas as espécies de precauções, colocando todos os 

obstáculos possíveis como forma de inibição da percepção, participação e deliberação do 

próprio povo. Por causa disso, a democracia é tão inacessível aos olhos da maioria da 

sociedade. 

Ademais, o reconhecimento da força pública no conjunto da cidadania produz no 

Estado a necessidade de “um agente próprio” e que, na verdade, é a razão de ser do próprio 

Governo: “que reúna e coloque em obra segundo as direções da vontade geral, que serve 

à comunicação do Estado e do soberano, que faça de alguma maneira na pessoa pública 

o que faz no homem a união da alma e do corpo”1258. Decorre daí a natureza da força 

concentrada e seu modo de existência enquanto “força particular”; ou seja, o sentido da 

“força concentrada” não ultrapassa seu modo de força particular. E, consequentemente, a 

determinação de limite da força e existência do Governo sempre vai ao encontro dos bra-

ços do conjunto da cidadania. Porque o conjunto da cidadania é o único ser coletivo capaz 

de velar, de fato, por si mesmo. Assim, o Estado civil verdadeiramente legítimo é inibido 

de lançar mão a seu bel-prazer, da capacidade de união e concentração de forças para 

ultrajar o próprio povo. 

Portanto, os fins e os meios de uso da “força pública concentrada”1259 estão vin-

culados e não devem ultrapassar a natureza da força particular. Caso contrário, cair-se-á 

em despotismo; e não há despotismo legítimo. Para Rousseau, a maior força é a força do 

corpo de cidadãos1260, porque participa diretamente da essência da soberania. Então, con-

siderando a força pública distintamente superior às forças particulares que se constituem 

em função do Governo republicano-democrático, e, posto que a finalidade da força parti-

cular deve ser sempre a conservação do governo, decorre daí a exigência ontológica de 

que “esteja sempre pronta a sacrificar o Governo ao povo, e não o povo ao governo”1261. 

 
1257 Cf. ROUSSEAU, 1835, p. 79; 2006a, p. 365-366. 

1258 Cf. ROUSSEAU, CS, III, I, §4, 2012b, p. 92. 

1259 Cf. ROUSSEAU, CS, III, I, §19, 2012b, p. 95. 

1260 Principalmente porque, conforme o Contrato social, “a essência do corpo político está no acordo de 

obediência e de liberdade, e que essas palavras súdito e soberano são correlações idênticas cuja ideia se 

reúne sob a única palavra cidadão” (ROUSSEAU, CS, III, XIII, §5, 2012b, p. 127). 

1261 Cf. ROUSSEAU, CS, III, I, §20, 2012b, p. 96. 
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Esta condição é essencial para uma república verdadeiramente democrática e, por 

assim dizer, constitui o campo de legitimidade da natureza da força particular1262: a con-

formidade com o princípio republicano verdadeiramente legítimo de que a força particu-

lar deve se abster de ultrajar a força pública do conjunto da cidadania, que busca tão 

somente a conservação do Estado, legitimamente. 

11.3.7 Sétima razão é que o pacto entre nações preserva a soberania de cada povo 

Sétima e penúltima razão que arrolamos em função da perpetuidade das obriga-

ções é a vinculação da necessidade de continuidade das relações entre sociedades. Neste 

sentido, entendemos que a questão da continuidade e durabilidade também se estende ao 

plano das relações externas. Principalmente, porque a possibilidade de um pacto de asso-

ciação entre determinadas nações depende da preservação da soberania nacional1263 de 

cada povo. Em conformidade com o Livro V, do Emílio, “uma boa associação federativa 

pode estender o direito da confederação sem prejudicar o da soberania”1264. No entanto, 

é preciso bem disciplinar a tendência dos povos de se expandirem que gera aumento do 

fardo na vizinhança e nos povos distantes, segundo o Contrato social: “uma espécie de 

força centrífuga pela qual elas agem continuamente umas contra as outras e tendem a se 

expandir às custas de seus vizinhos, como os turbilhões de Descartes”1265. 

A tendência de conflito entre povos faz parte, principalmente, de Estados mal es-

tabelecidos. Nestes Estados, frequentemente, “a necessidade das conquistas entrava em 

sua própria constituição, e que para manterem-se, eram forçados a se ampliar sem ces-

sar”1266. Portanto, o Estado mal estabelecido é aquele Estado que funda a sua essência na 

dependência de outro Estado, e se encontra à mercê dos eventos1267. Consequentemente, 

 
1262 Em muitas ocasiões o Governo em vez de fazer uso da força particular à sua disposição para bem servir 

ao povo acaba utilizando-se dela para submeter a força pública do próprio povo, prerrogativa sem 

legitimidade alguma no Estado civil verdadeiramente republicano e democrático. Este ato é, de fato, a 

violação do “único contrato no Estado”, que é o pacto “de associação” (ROUSSEAU, CS, III, XVI, §7, 

2012b, p. 133). 

1263 Já está presente em Rousseau a noção de soberania nacional aplicada em sua completude, como o direito 

público de cada Estado e de cada povo tanto de se autodeterminar, quanto para estabelecer domínio sobre 

suas riquezas e equalizá-las de acordo com as suas necessidades. 

1264 Cf. Emílio, V, 2002, p. 101; 1992, p. 563. 

1265 Cf. ROUSSEAU, CS, II, IX, §4, 2012b, p. 82. 

1266 Cf. ROUSSEAU, CS, II, IX, §6, 2012b, p. 83. 

1267 Em sua avaliação, “como mil eventos podem mudar as relações de um povo, não somente diferentes 

Governos podem ser bons à diversos povos, mas ao mesmo povo em diferentes épocas” (ROUSSEAU, CS, 
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o povo subjuga ou é subjugado por outro povo. Como esclarece Rousseau, ao dizer que: 

Todo povo que não tem, por sua posição, senão a alternativa entre o 

comércio ou a guerra, é fraco em si mesmo; depende de seus vizinhos, 

depende dos eventos; não terá jamais senão uma existência incerta e 

curta. Subjuga e muda de situação, ou é subjugado e não será nada. Não 

pode se conservar livre senão à força de pequenez ou de grandeza1268. 

Não é sem razão que ao analisar as relações entre Estados na Europa, no Extrato 

da paz perpétua (Extrait du Projet de paix perpétuelle, de Monsieur L’Abbé de Saint-

Pierre), Rousseau é levado a dizer “que o estado relativo das Potências da Europa é pro-

priamente um estado de guerra, e todos os Tratados parciais entre algumas dessas Potên-

cias são antes tréguas passageiras que verdadeira Paz”1269. Nossa preocupação, de ante-

mão, não é a de mostrar Rousseau pessimista1270 diante da ideia de respeito e paz entre as 

sociedades, mas de compreender as dificuldades face à possibilidade de garantias cons-

tantes entre povos, em base de coexistência e perpetuidade de obrigações em mútua reci-

procidade. Evidentemente não podemos esquecer a impressão negativa de Rousseau 

quanto ao estado de paz entre as sociedades no Julgamento da Paz perpétua: “Sem 

dúvida a paz perpétua é no presente um projeto bem absurdo”1271. 

11.3.8 Oitava razão é que o combate à opulência preserva relações internas e exter-

nas 

A oitava e última razão, que ora elencamos, decorre da necessidade de regramento 

da tendência expansionista dos povos. Razão que opera com a dialeticidade entre os âm-

bitos interno e externo, e parte da hipótese de que a continuidade da espécie e da sociedade 

depende necessariamente do equilíbrio de forças internas (por meio de arranjos legais) e 

externas (por meio de acordos entre sociedades). Trata-se da necessidade do combate da 

extrema desigualdade entre povos pelo modo de arranjos legais e acordos externos a fim 

 

III, I, §9, 2012b, p. 93). 

1268 Cf. ROUSSEAU, CS, II, X, §1, 2012b, p. 84. 

1269 Cf. ROUSSEAU, 2008, p. 92. 

1270 Rodet sugere que o pessimismo se evidencia “muito menos do raciocínio que da constatação dos fatos 

pela história. Enquanto o homem a seus olhos é pacífico e bom por natureza, o Estado ao contrário é 

agressivo, belicoso, ávido por conquistas” (RODET, Henri. Le Contrat social et les idées politiques de 

J.J.-Rousseau. Paris: Arthur Rousseau, Editeur, 1909, p. 414). 

1271 Cf. ROUSSEAU, ROUSSEAU, 2008, p. 126. 
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de combater a opulência, a causa principal da extrema desigualdade. Segundo Rousseau, 

“É precisamente porque a força das coisas tende sempre a destruir a igualdade, que a força 

da legislação deve sempre tender a mantê-la”1272. Portanto, é preciso combater a desigual-

dade extremada que existe entre os povos que serve, geralmente, como facilitador da ten-

dência expansionista que existe em cada um para a autodestruição1273 ou que projeta a 

destruição de outros povos. Entendemos que o fim da opulência preserva tanto a espécie 

como a continuidade dos engajamentos e relações de obrigações nas sociedades. No Con-

trato social, Rousseau chama à atenção para a palavra igualdade, dizendo que: 

Não se deve entender por essa palavra que os graus de potência e de 

riqueza sejam absolutamente os mesmos; mas que, quanto a potência, 

ela esteja abaixo de toda violência e não se exerça jamais senão em vir-

tude da ordem e das leis (du rang et des lois); e quanto à riqueza que 

nenhum cidadão seja tão opulento para poder comprar um outro, e nin-

guém tão pobre para ser constrangido de se vender1274. 

Não se pode dizer que Rousseau defenda a igualização absoluta, nem tampouco o 

banimento da riqueza. De certo modo, toda desigualdade deve ser limitada. No Projeto 

de Constituição para a Córsega, Rousseau discerne o alcance da forma de desigualdade 

que ameaça a continuidade da sociedade na opulência dos particulares; de fato, “a miséria 

pública aumenta com a opulência dos particulares” e “atiça todos os vícios que causam 

enfim a ruína de uma nação”1275. Neste sentido, podemos dizer que Rousseau confirma a 

sua convicção expressa no final da “Segunda parte” de seu Segundo discurso, de que a 

desigualdade extremada é, portanto, um fator de desequilíbrio que deve ser combatido, 

porque “é manifestamente contra a lei de natureza”, “que uma porção de pessoas se fartam 

(regoge) de superficialidades, enquanto que a multidão esfomeada (affamée) carece do 

necessário”1276. 

Deste ponto de vista, de certo modo, toda desigualdade deve ser limitada; mas 

 
1272 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §3, 2012b, p. 87. 

1273 Avaliação pessimista de Rousseau sugere que o expansionismo tende a aumentar por causa da 

demasiada desigualdade que existe entre os povos (Cf. RODET, 1909, p. 415). 

1274 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §2, 2012b, p. 87. 

1275 Cf. ROUSSEAU, 1915, v.2, 326-327. 

1276 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 92. 
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nem sempre tal princípio é observado. Há uma tendência destrutiva dos laços de sociabi-

lidade que leva à ruptura da continuidade das obrigações mútuas e acontece com a des-

valorização do princípio de que toda desigualdade deve ser limitada. Pois, conforme Ro-

usseau, “a desigualdade dos homens tem seus limites estabelecidos pelas mãos da natu-

reza, mas a das sociedades pode crescer incessantemente até que uma única absorva todas 

as outras”1277. Esta condição também traduz o estado de guerra, pois desde o momento 

em “que a desigualdade de instituição se impõe sobre a desigualdade natural” para fazer 

prevalecer “a riqueza e a potência”1278 a tendência é imperar a força dos mais poderosos; 

de maneira que se colocam as seguintes saídas: a dos particulares que desejam dissipar os 

excessos e a dos governos que devem absorver os excessos. Em avaliação crítica das duas 

saídas, ele diz: “é melhor que o excesso seja absorvido pelo governo que dissipado pelos 

particulares. Há exceções, eu sei; mas essas mesmas exceções confirmam a regra, de fato 

elas produzem cedo ou tarde revoluções que colocam as coisas na ordem da natureza”1279. 

Esta preocupação de Rousseau com as exceções é uma espécie de aviso contra a saída 

pelo despotismo, em que os cidadãos são transformados em multidão de súditos miserá-

veis. Neste sentido, ele reitera: “Enfim em vez de governar os súditos para lhes tornar 

felizes, o despotismo os torna miseráveis para os governar”1280. Entendemos que isso seria 

o equivalente a uma espécie de suicídio social, generalizado. 

* 

Em suma, a problemática das relações constantes é a questão das relações entre 

homens1281, das relações dos indivíduos com a sociedade, das sociedades entre si, do Es-

tado consigo e com outros Estados. Notamos que as relações de obrigação estão suben-

tendidas em dois campos de relações: o interno e o externo. O primeiro campo de relações 

de obrigações constitutivas do liame social é o interno, nele é onde ocorrem as duas mo-

 
1277 Dificuldade que aparece arrolada no Estado de Guerra (Cf. ROUSSEAU, 2008, p. 54). 

1278 Cf. ROUSSEAU, CS, III, V, §3, 2012b, p. 104. 

1279 Cf. ROUSSEAU, CS, III, VIII, §7, 2012b, p. 115. 

1280 Cf. ROUSSEAU, CS, III, VIII, §6, 2012b, p. 114. 

1281 “É a relação das coisas e não dos homens que constitui a guerra”, que se faz “somente das relações 

reais, a guerra particular ou de homem a homem não pode existir, nem no estado de natureza onde não há 

propriedade constante, nem no estado social onde tudo está sob a autoridade das leis” (ROUSSEAU, CS, 

I, IV, §8, 2012b, p. 48). 
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dalidades de obrigações seguintes: as obrigações estabelecidas com base no direito polí-

tico e, consequentemente, as obrigações tipificadas pelo direito civil. É, portanto, no 

campo interno1282, o âmbito da soberania nacional, que se formam as relações constituti-

vas da sociedade particular, ou mais propriamente a dimensão do direito positivo que 

reporta a uma ordem específica. O segundo campo de relações de obrigações é o campo 

externo, neste campo é onde acontecem as relações que traduzem os possíveis pactos de 

estados de paz e de guerra1283 entre os Estados políticos; e, consequentemente, a dimensão 

das obrigações que apontam para a possibilidade de uma ordem de direito público inter-

nacional. 

Para dialogar entre esses dois campos de relação é preciso considerar antes de tudo 

as espécies de relações, tendo em vista que o pensamento político rousseauniano aponta 

uma tipologia das espécies de relações de maneira tripartite. Conforme Rousseau, as re-

lações naturais são as relações que “nascem da natureza das coisas”1284 e integram o 

campo das relações físicas. De maneira que essa modalidade de relação é uma das três 

espécies que aparece na tipologia1285: relações físicas, morais e civis. Assim, as relações 

com outros seres são relações físicas; as relações com outros homens são relações morais; 

e as relações com seus concidadãos são as relações civis. Ou seja, o limite do homem em 

relação à espécie é a natureza, no homem em relação ao indivíduo é a moralidade e no 

homem em relação ao cidadão é o Estado civil. Em sociedade bem ordenada, todos os 

limtes estão em perfeita conexão e coexistência. 

  

 
1282 Conforme Rousseau, “os objetos gerais de toda boa instituição devem ser modificados em cada país 

pelas relações que nascem, tanto da situação local quanto do caractere dos habitantes, e é sobre essas 

relações que é preciso assinalar para cada povo um sistema particular de instituição, que seja o melhor, não 

talvez em si mesmo, mas para o Estado para o qual é destinado” (ROUSSEAU, CS, II, XI, §4, 2012b, p. 

87). 

1283 “A guerra não é, portanto, uma relação entre homem e homem, mas uma relação entre Estado e Estado, 

na qual os indivíduos são inimigos apenas acidentalmente, não como homens, nem mesmo como cidadãos, 

mas como soldados, não como membros da pátria, mas como defensores. Enfim, cada Estado só pode ter 

como inimigo outros Estados, e não homens” (ROUSSEAU, CS, I, IV, §10, 2012b, p. 48-49). 

1284 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §5, 2012b, p. 88. 

1285 Cf. ROUSSEAU, Emílio, V, 1992, p. 549. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Portanto, para efeito de conclusão do objeto desta tese acerca Dos Fundamentos 

à Teoria da Convenção em Jean-Jacques Rousseau é preciso, então, salientar que os 

resultados obtidos, cujo teor servirá para valoração do conjunto dessa pesquisa, por sua 

vez, decorrem de análises e reflexões desenvolvidas em onze capítulos. 

Finalmente, ao questionamento proposto pela tese com base nos supostos da 

Teoria da convenção (Parte 1), e nos elementos que a compõem (Parte 2): qual é o sentido 

fundamental da exigência de convenção para instituição de sociedade livre, plural e 

autônoma? Será garantir a vida densamente enraizada, a vida ativa e realmente autônoma, 

realizada em base de virtudes do convívio, de solidariedade, responsabilidade e justiça 

social, que seja buscada por todos e duradoura? Nossa resposta, é sim. 

Cremos que houve acerto em se colocar a questão ontológica como ponto de 

partida da teoria da convenção, pela qual se pôde perceber realmente que essa questão 

guiou nossa reflexão política em Rousseau. A questão ontológica nos permitiu tratar o 

que é como algo que permanece aberto, seu sentido mais essencial é um vir a ser. 

Compreendeu-se por meio do argumento ontológico que a determinação e 

constituição sociopolítica do homem é uma questão ontológica que se coloca simultânea 

à da determinação do corpo social, cuja determinação esclarece que a natureza do corpo 

político social é fixada em decorrência do afastamento da natureza física e, 

descontinuamente, por convenção. A demonstração dessa condição humana de 

sociabilidade como reinvenção da própria condição do gênero humano em seu modo de 

persistir enquanto tal, constitui, por assim dizer, uma autêntica prova ontológica. Esta 

abordagem é distinta da abordagem da ontologia tradicional porque tem um viés social, 

portanto é uma espécie de determinação social do homem pelo próprio gênero humano. 

Por essa abordagem ontológica fundamentou-se a cognição da anterioridade do ato em 

relação ao fato, cuja abordagem acentuou-se o ser em sua forma mais primordial, e não 

os fatos que geralmente aparecem para nós de maneira distorcida. No campo dessa 

hermenêutica rousseauniana, a afirmação da necessidade de examinar as coisas pelos seus 

princípios acaba esclarecendo a importância da anterioridade do ato em relação ao fato. 

Em suma, a reflexão chamou à atenção para a essência do próprio organismo 

social que é fruto de determinação humana. A sociedade deveu-se por esforço da própria 

condição humana, tal como deixou fixado na primeira parte de seu Segundo discurso, 

“vê-se, pelo menos, no pouco cuidado que tomou a natureza em aproximar os homens 



393 

 

por necessidades mútuas e facilitar-lhes o uso da palavra, o quanto preparou pouco sua 

sociabilidade e quão pequena foi sua contribuição em tudo que eles fizeram para criar 

esses laços”1286. O capítulo do argumento ontológico serviu como receptáculo aos demais 

capítulos constituídos pelos argumentos antropológico, psicológico, histórico, político e 

jurídico, concomitante, e fez com que os mesmos convergissem para a compreensão dos 

componentes que integram a segunda parte da pesquisa denominda a formulação da 

teoria da convenção, cujos capítulos foram assim ordenados: significados de convenção, 

a convenção como problema, distinção entre natural e legal, a questão da legitimidade e 

obrigação perpétua. Portanto, apontou-se os fundamentos que dialogam diretamente com 

o seguinte problema: como é possível a convergência de interesses para a consecução da 

vontade geral sem a necessidade de supressão definitiva do conflito de interesses do seio 

da sociedade civil e do concurso deles entre os indivíduos e as partes? Quanto isso, a tese 

seguiu, consequentemente e terminativamente, o indicativo do segundo livro do Emílio, 

de que se não houve ordenamento das vontades particulares pelos verdadeiros Princípios 

do direito político1287, tampouco se autorizou a pensar que o objetivo da ordem 

estabelecida fosse a supressão das vontades particulares. 

O argumento antropológico permitiu compreender o homem antes e depois do 

estabelecimento de vínculos com o outro. Este argumento dimensionou o homem no 

desenvolvimento, na reprodução e reinvenção de hábitos e meios comuns em relações de 

sociabilidade. Mostrou-se que a constituição de identidade decorre num primeiro instante 

da tomada de consciência e reconhecimento do homem sobre si mesmo, da qual se 

depreendeu a dimensão moral, cuja existência só é possível com a entrada do sentimento 

de piedade, cujo desenvolvimento moral é explicado dialeticamente1288. Portanto, a 

questão antropológica em Rousseau remete tanto à localização do homem enquanto 

unidade em si quanto à fração numérica integrante de um todo, temporal e atemporal. Isto 

nos possibilitou concluir que a questão da identidade só é resolvida pela dimensão do 

enraizamento do próprio homem. E tão logo essa identidade é rompida com o seu 

 
1286 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 56; 1989, p. 71. 

1287 “Em meus Princípios do Direito político, ficou demonstrado que nenhuma vontade particular pode ser 

ordenada no sistema social” (ROUSSEAU, 1966, p. 100). Grifos do autor. 

1288 A piedade é mostrada como condição de possibilidade do advento moral. Pierre Burgelin entende que 

o ponto de partida do desenvolvimento moral opera em modo dialético, “pelo qual o amor de si engendra 

seu antagonista. Se cada um carrega em si a humanidade, se amar significa amar em si a humanidade, 

pontanto também em outrem, daí a possibilidade de um conflito que coloca o espírito em movimento. Esse 

fato novo é a piedade”. A partir da piedade, segundo ele, “há comunicação com a essência afetiva de 

outrem” (BURGELIN, 1952, p. 158-159). 
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desenraizamento social, resta um outro bastante desfigurado em seu modo de ser. 

A teoria do homem ficou explicada por aquela primeira distinção provocada no 

início do argumento antropológico, entre o homem essencial e o real. Se não há como 

provar dominação legítima sobre o homem essencial, é forçoso concluir que todo 

processo de dominação, com êxito ou não, resulta tão somente de invenção humana da 

qual não se justifica além do fato social. O fato de o argumento antropológico ter mostrado 

a ocorrência do impulso interior decorrente de obra da natureza e a formação de um 

segundo impulso que se dá em decorrência de arte humana, levou-nos a pensar que o 

argumento antropológico é suficiente porque estabelece o corte preciso entre aquilo que 

é obra da natureza e aquilo que é produção humana. 

O paradoxo da imagem longínqua do homem além de localizar o limite da questão 

da condição humana antes e depois do enraizamento social, mostra que a reinvenção da 

máquina humana pode ser explicada pelo modo de perseverar que é específico do gênero 

humano em sua própria existência. Assim, pensar a natureza essencial a partir da condição 

do homem em puro estado de natureza em contraste ao homem real é aceitar a tese de que 

a natureza essencial do homem não está encerrada na plenitude das potencialidades físicas 

e orgânicas. Portanto, a natureza essencial não se esgota no mundo dos sentidos, em que 

temos apenas o seu primeiro modo de ser. O desdobramento da animalidade em 

humanidade como é mostrado no Segundo discurso é um evento produzido pela própria 

espécie perseverando nela mesma. Isso deixou esclarecido o porquê da relevância da 

perfectibilidade para a determinação da condição de sociabilidade humana. Mas é o 

âmbito da liberdade, que é inerente ao homem, de seguir ou fugir à determinação natural 

que constitui a saída do estado de natureza, por isso se conclui que o fundamento da saída 

do homem de seu estado natural é o princípio do agir, como é mostrado pelo ato de 

liberdade presente na condição humana. 

O argumento psicológico levou-nos ao campo da questão das condições que 

motivaram o estabelecimento da sociedade civil, portanto sua ênfase foi direcionada para 

a motivação interna. Defendeu-se a tese de que a questão das condições que levaram ao 

estabelecimento da sociedade civil consiste no fundamento psicológico, o princípio da 

utilidade. Mas isto não permite concluir que a sociedade é explicada univocamente. 

Apenas permite concluir que o princípio da utilidade comum é o fundamento psicológico 

de possibilidade da união das pessoas em prol de alguma coisa vantajosa para todos, tal 

como ficou expresso no Preâmbulo do Contrato social, cujo estudo visou tão somente 

aliar “o que o direito permite com o que o interesse prescreve, a fim de que a justiça e a 
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utilidade não se encontrem mais separadas”1289. Notou-se que argumento psicológico é 

uma ponte aberta para o argumento jurídico, além disso, o princípio de que a natureza da 

vontade, via de regra, consiste em procurar o bem e fugir ao mal, é, por definição, o 

princípio psicológico da utilidade de que os homens tendem a buscar o que é melhor para 

si. Vemos que o argumento psicológico tem concordância com o argumento 

antropológico, cujo argumento mostra que o sentimento de piedade compele à 

conservação, o que serve como prova de que é próprio da condição humana perseverar 

nela mesma. Esta prova é a confirmação dada pelo Segundo discurso da anterioridade 

do princípio da piedade1290, cujo sentimento de comiseração1291 natural tinha sido 

observado por Mandeville e que Hobbes não conseguiu perceber, como a base de 

moderação da ferocidade do amor-próprio ou desejo de se conservar. 

O princípio da utilidade se faz pelo afastamento de inutilidades, tanto é assim que 

no verbete de Economia política em vez de defender a proibição dos supérfluos apostou-

se na eficácia de dispositivo de inibição do luxo por meio de sobrecargas político-

econômicas, evitando-se com isso possíveis impactos na sociedade. A dialeticidade reside 

no cuidado que se deve ter com que a prevalência da utilidade pública sobre os interesses 

privados, não torne inexequível o próprio fundamento psicológico ao tentar a supressão 

definitiva do conflito de interesses na comunidade política. 

O argumento histórico nos conduziu a uma aproximação conceitual da 

constituição da condição humana em sua totalidade. Percebeu-se que há suficiência 

quanto ao valor da abordagem conceitual e dialética disponibilizada pelo método 

histórico-hipotético, tal como aparece no Segundo discurso, cujas linhas históricas da 

condição social humana em base de desigualdade constituem o modelo antitético ao 

modelo do estado de natureza. Destacou-se a existência de dois vieses na abordagem 

histórica, um viés que não espera coisa boa do progresso social e outro que nutre 

expectativa quanto às lições instrutivas que a história pode oferecer à humanidade. 

 
1289 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 41. 

1290 Essa passagem sobre o sentimento de piedade foi trabalhada no Argumento antropológico, ela aparece 

no Segundo discurso (1954, p. 58 e 118), e também nos Diálogos (1999, p. 67). 

1291 A comiseração no estado de natureza e a que ocorre na sociedade são distintas. Pois, como se disse 

antes, não havendo amor-próprio no estado primitivo a identificação que ocorre entre o animal espectador 

e o sofredor é mais estreita, ocorre, de fato, a real identificação (Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 59-60). 

Consecutivamente, sem o apoio enfático das induções histórias do Segundo discurso, a separação apontada 

entre os dois estados equivaleria a um ponto de quase indistinção de um estado para o outro, entre o estado 

de natureza e a condição de sociabilidade. 
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Concernente ao quadro de explicação da união dos homens para formarem a sociedade, 

conclui-se que a história hipotética dispensa a história factual. Esta linha de pensamento 

foi preservada no Contrato social, cujo registro demonstra a anterioridade do ato em 

relação ao fato, quando assevera que o fato supõe o ato: “esse ato sendo necessariamente 

anterior a outro é o verdadeiro fundamento da sociedade”1292. Isto explica o modo da 

historicidade hipotética, impregnada na própria racionalidade das cláusulas, que, “ainda 

que não possam ter sido jamais formalmente enunciadas, são em toda parte as mesmas, 

em toda parte tacitamente admitidas e reconhecidas”1293. O modo de tratamento da causa 

da degeneração das sociedades, tal como é apontado no Segundo discurso, também 

ocorre no Contrato social, cujo tratamento é o do “remédio interno”, procedimento 

detectado de maneira circular1294 na obra do próprio autor. 

O argumento político mostrou que o fundamento da participação e decisão livre 

no âmbito da sociedade civil consiste no princípio básico de que “toda ação é a vontade 

de um ser livre”1295. Portanto, o querer exige o ser de liberdade, como é mostrado no 

verbete de Economia política: “para querer é necessário ser livre”1296. Rousseau mantém 

esse viés no Capítulo VII do Livro I do Contrato social quando esclarece que o contrato 

em vez de suprimir os direitos e as liberdades1297os garante. É inegável esse viés político-

ético da noção de contrato social porque ele é suficiente no que concerne ao âmbito 

formal, dado que responde à totalidade do universo da sociedade; assim, a questão da 

igualdade formal fica resolvida pelo próprio contrato social: “o que todos devem fazer, 

todos podem se prescrever; de forma que um não possa exigir que o outro faça o que ele 

 
1292 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 51. 

1293 Cf. ROUSSEAU, 2012b, p. 52. 

1294 Cf. GOLDSCHMIDT, Victor. “Remarques sur la méthode structurale en histoire de la philosophie”. In: 

MANUSCRITO, vol. V, n. 2, abril de 1982, p. 142. 

1295 Cf. ROUSSEAU, Emílio, IV, 1966, p. 365. 

1296 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 244. 

1297 Não podemos deixar de mostrar dentre muitas leituras extravagantes, a de Louis Althusser, tal como 

interpreta: “Mas, em vez de conceber o contrato social como conversão da sensibilidade à racionalidade, 

Rousseau quer unir a utilidade e o dever, o que não é kantiano. O interesse privado não desaparecerá do 

contrato, ele é o móbil da moralidade. Os homens com as paixões, para Rousseau, são o real invaria´vel. 

Ademais, o conceito de liberdade em Rousseau é tal que na cidade o homem será obrigado a ser livre. A 

violência é meio de realização da liberdade, não é a esfera kantiana da moralidade” (ALTHUSSER, 2007, 

p. 380). 
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próprio não faz consigo mesmo”1298. Em nossa avaliação, governo de feição republicano-

democrática é toda forma de governo que trabalha assiduamente para encurtar a distância 

entre o povo e o próprio governo, e tem como eixo central a expansão da vida ativa e 

participativa dos membros da sociedade civil na sua integralidade. 

O argumento jurídico enunciou o princípio e o fundamento do direito dando 

centralidade ao primado da justiça, por entender que a justiça é quem doa sentido ao 

próprio sistema político. Para efeito de conclusão, a ponte que foi aberta no argumento 

psicológico se conecta definitivamente com o argumento jurídico, cuja conexão1299 é a 

relação entre direito e interesse, tal como aparece no Preâmbulo do Contrato social, de 

maneira que “a justiça e a utilidade não sejam separadas. O direito público ficou aquilado 

quando se atribuiu maior dignidade ao interesse público1300 cujo fim é a própria justiça. 

Mas concluir que o interesse público sempre se define como justiça é apontar tão somente 

a dimensão formal do problema da justiça, sem apontar a sua dimensão material. A 

dimensão material da justiça só começa a ser apontada quando se faz sobressair a 

capacidade do contrato social para além da legalidade burguesa1301. O sentido de justiça 

material só pode ser medido pela administração das próprias coisas na sociedade. Quanto 

a isso, o argumento político mostrou que a economia política sob um governo de feição 

republicano-democrática exige dele sensibilidade, diligência e equidade, 

simultaneamente, no exercício de suas três funções essenciais: “administrar as leis, 

manter a liberdade e prover as necessidades do Estado”1302. 

Pelo argumento jurídico se mostrou também que a ideia de justiça material passa, 

principalmente, pela garantia e defesa do direito de propriedade, cuja operacionalidade 

exige o princípio de equidade. Donde se conclui que o argumento jurídico compreende o 

imperativo ético-político, pois tal como se destacou no Manuscrito de Genebra, que 

 
1298 Cf. ROUSSEAU, CS, III, XVI, 2012b, p. 132-133. 

1299 É importante lembrar que conectar e confundir são termos distintos. Derathé chama a atenção para isso 

quendo reitera que: “na teoria do contrato social, o aspecto psicológico do problema não se encontra de 

modo algum confundido com seu aspecto jurídico” (2009, p. 261). 

1300 A “Nona carta” dos Escritos da Montanha, ele reitera que “o primeiro e maior interesse público é 

sempre a justiça” (ROUSSEAU, 1964, v.3, p. 891; 2006a, p. 440). 

1301 Mostramos antes que o Rousseau de Launay formula “a crítica da impostura desta legalidade burguesa” 

(LAUNAY, 1975, p. 99). 

1302 Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 241. 
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importa “é mostrar que me interessa ser justo”1303. O aspecto da reciprocidade contribuiu 

para discernir o duplo viés do contrato, o viés negativo e o positivo; negativo é o contrato 

esvaziado de legitimidade, e positivo é o contrato legítimo. Também foi mostrado no 

Contrato social que a ordem do sistema político é ordem de moralidade e abole1304 o 

crivo da violência. 

Finalmente, o argumento jurídico ainda nos possibilitou classificar as ideias que 

constituem os princípios de justiça, pelas quais percebeu-se que já está presente no pen-

samento político de Rousseau os seis princípios de justiça que podem ser acessados no 

conjunto ou em parte por essa ou por aquela sociedade. Classificados do particular ao 

universal, sobretudo é importante ressaltar que os princípios universais de justiça são 

aqueles que dialogam diretamente com os costumes da sociedade e se sustentam no povo; 

os princípios gerais de justiça são os melhores obstáculos à cristalização da ascensão por-

que garantem mobilidade no sistema político democrático, pois definem posição, promo-

ção, atribuições de funções públicas hierárquicas1305, que exigem transparência e garantia 

para o bom desempenho. Percebeu-se que, além do mais antigo princípio particular de 

justiça que é o direito devido a cada um, o original é a defesa do princípio mais singula-

rizado de justiça, cuja destinação é a correção de distorções sociais e combate a quadros 

de escassez que aviltam populações: a cada um de acordo com suas necessidades. Além 

de ser o único tributo da caridade1306, em nossa avaliação é o princípio que cultiva o sen-

timento de solidariedade e dignidade humana na sociedade. 

De posse dos significados da convenção acessou-se a noção de comércio em sua 

riqueza de sentidos deduzindo-a do próprio termo convenção, cuja ênfase se deu na noção 

de comércio de sociabilidades, comunicação de pensamentos e espíritos. A convenção 

como problema enxergou as condições que ensejam o engajamento de cada membro da 

sociedade, os agregadores que contribuem para a fundação do corpo político e a garantia 

de continuidade dessa instituição social. Em nossa avaliação, a convenção é a fonte 

interna da qual emana toda autoridade entre os homens, é na primeira convenção que 

 
1303 “Não se trata de me ensinar o que é justiça; trata-se de me mostrar que interesse tenho de ser justo” 

(ROUSSEAU, 2012a, p. 38). 

1304 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VIII, 2012b, p. 56. 

1305 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, III, 2012b, p. 145. 

1306 Nas Considerações sobre o Governo da Polônia ele desenvolve esse princípio particular de justiça 

mais restrito (Cf. ROUSSEAU, 1915a, p. 498; 1982, p. 95). 
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reside os constituintes que integram a natureza do pacto de associação, que é o único 

pacto fundamental. O que decorre do direito na ordem social passou pelo espírito da 

convenção. Portanto, os elementos constitutivos da convenção gozam de anterioridade 

em relação pacto fundamental, ainda que o pacto social seja a síntese da alienação total, 

o espírito da convenção exige que o pacto social proceda a separação entre público e 

particular, entre interesses dos particulares e dos indivíduos. O que cada um aliena pelo 

pacto social quanto ao seu poder, bens e liberdade significa convenção. O geral e o 

particular são elementos constitutivos da natureza da convenção, antes de passarem pelo 

crivo da lei. A única coisa que se pode dizer irredutivelmente é que toda modalidade de 

sociedade humana antes de qualquer coisa é oriunda de convenção. Por isso é que foi dito 

que até mesmo o pacto fundamental pode ser revogado pela assembleia de todo o povo, 

reunido unanimemente e solenemente para este fim; também por isso se conclui que o ato 

de revogação é pura manifestação de que dessa deliberação pública brotará nova 

legislação. O espírito social dessa instituição é o socorro de outrem que pede por socorro. 

A convenção como problema provocou a necessidade da distinção entre natural e legal, 

cuja análise mostrou que os elementos da ordem natural são geralmente assimilados pelo 

espírito da própria instituição social que reside na convenção; vez que, a própria natureza 

do direito positivo depreende-se de convenções tácitas. Portanto, as convenções captam 

tanto as relações naturais entre pessoas quanto as vivências que apontam perfis de cada 

povo. Compreendeu-se com a distinção entre o natural e o legal que o primeiro é material 

indispensável ao segundo. 

Na questão da legitimidade defendeu-se a tese de que as convenções legítimas são 

os limites racionais tanto ao agir do soberano na comunidade quanto ao agir dos 

indivíduos entre si, por termos entendido que legitimidade e consentimento são termos 

que estão associados. As convenções legítimas dimensionam as relações humanas nas 

esferas pública, privada e íntima. A esfera pública é definida como domínio público, nela 

estão duas dimensões, a geral e a universal: geral é o domínio das relações internas de 

uma sociedade, universal é o domínio das relações externas entre Estados. No domínio 

privado localizou-se duas dimensões, a esfera privada e a esfera íntima. Esfera privada é 

a dimensão das relações com as próprias coisas, passa pela relação de venda e troca; a 

esfera íntima é a dimensão das relações com mais proximidade, passa pela relação 

concedo e permito. Conclui-se que a dignidade humana tem como último reduto a esfera 

da intimidade, e quando essa dimensão é ameaçada a barbárie já não bate, adentra. Esta 

conclusão foi provocada pela análise de caso “O Levita de Efraim” – desenvolvida no 

argumento histórico e na questão da legitimidade, mas que incidirá na sexta razão em 
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defesa da perpetuidade das obrigações. Rousseau defendeu a tese de que os costumes 

servem para requalificação da intimidade severamente atingida. 

Conclui-se, por último, que a análise da obrigação perpétua, trouxe a necessidade 

de superação da tensão entre a continuidade e o perecimento das instituições políticas no 

campo das obrigações, tendo em vista a capacidade humana para a produção de 

convenção, a necessidade de continuidade que é própria da espécie e a necessidade do 

corpo político. Defendeu-se a obrigação perpétua como continuidade das obrigações 

humanas na comunidade política. Mostrou-se que a continuidade das obrigações em todos 

os níveis da ordem social depende da continuidade do liame social, cuja durabilidade 

depende da sua própria constituição. Então, é pela compreensão da formação desse liame 

que se tem a continuidade das obrigações. Em nossa avaliação, as atividades que aceleram 

a morte do corpo político são todas explicadas a partir do combate cego dos vícios e das 

paixões humanas. Rousseau mostrou que os homens são mais paixões que luzes da razão. 

Mostrou que a necessidade e a conservação das sociedades humanas estão 

correlacionadas aos vícios e as paixões humanas. Em sua avaliação, enquanto os vícios 

tornam os estabelecimentos humanos necessários, são as paixões1307 que os conservam. 

Isto não autorizou a pensar que os vícios e as paixões se ordenam no sistema político. 

Mas também não autorizou a pensar que os vícios e as paixões podem ser extirpados da 

condição humana. A sociedade bem estabelecida só é duradoura em base de sensibilidade 

para o acolhimento e atitude de cuidado. 

Mostrou-se que a durabilidade exige sustentação racional, exatamente porque a 

durabilidade é factível de ser comprovada. Defendeu-se a continuidade das obrigações 

por meio de oito razões que estão associadas como ordem de razões inteligíveis e 

sustentáveis: primeira razão, a declaração de indestrutibilidade1308 da vontade geral, tal 

como é definida no Contrato social, “é sempre constante, inalterável e pura”1309; segunda 

razão, a deliberação pública1310, porque pode obrigar a todos os súditos e não pode obrigar 

 
1307 Já mostramos essa defesa das paixões localizada no início do Livro IV, do Emílio, em que diz: “Nossas 

paixões são os principais instrumentos de nossa conservação; é, pois, uma empreitada tão vã quanto ridícula 

querer destruí-las; é controlar a natureza, é reformar a obra de Deus” (ROUSSEAU, 1966, p. 274-275; 

1992, p. 234-235). 

1308 Chamamos a atenção no Livro IV do Contrato social para o título do Capítulo I: “Que la volonté 

générale est indestructible” (ROUSSEAU, CS, IV, I, §1, 2012b, p. 139). 

1309 Cf. ROUSSEAU, CS, IV, I, §6, 2012b, p. 140. 

1310 Cf. ROUSSEAU, CS, I, VII, §2, 2012b, p. 54. 
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o soberano consigo mesmo; terceira razão, a opinião pública1311, como estima pública1312 

e melhor instância de julgamento1313, porque é feito pelo povo; quarta razão, a sábia arte 

da legislação1314, que efetua as combinações possíveis e que comportam a humanidade; 

quinta razão, o ato de revogação1315, que só é possível1316 pela assembleia de todo o povo; 

sexta razão, a piedade, que modera a atividade do amor de si em cada indivíduo e 

concorre para a preservação da espécie1317; sétima razão, o modo relacional, as 

relações1318 entre Estados; oitava razão, é a última listada e como exigência da penúltima, 

a igualdade entre povos, que passa pelo combate à opulência1319 no seio de cada 

sociedade. 

Mais especialmente, constatou-se a proeminência de uma concepção ontológico-

social na filosofia política de Jean-Jacques Rousseau. Conquanto nossa pesquisa não 

tivesse como objetivo mostrar essa ocorrência, contudo no bojo do trabalho registrou-se 

o viés de uma ontologia no pensamento do genebrino. Isto se demonstrou pela 

preocupação com o ser social – que se estende a partir do argumento ontológico e chega 

até o encadeamento das oito razões em favor da durabilidade do corpo político – como 

 
1311 Reitera-se o que já foi dito aqui, segundo o Contrato social, que “a opinião pública não pode ser 

submetida a constrangimento nem ter algum vestígio dela em tribunal estabelecido para representá-la” 

(ROUSSEAU, 2012b, p. 164). 

1312 Opinição pública e estima pública dizem a mesma coisa, conforme passagem está localizada no 

Segundo discurso: “Cabe à estima pública a atribuição da diferença entre os maus e as pessoas de bem. O 

magistrado não julga senão do direito rigoroso; mas o povo é o verdadeiro juiz dos costumes, juiz íntegro 

e mesmo esclarecido sobre esse ponto, de quem se abusa por vezes, mas que não se corrompe jamais” 

(ROUSSEAU, 1954, p. 122; 1989, p. 158). 

1313 Acolheu-se a formulação dada por Milton Nascimento, a qual se lê: “A opinião pública, por sua vez, 

enquanto força racional capaz de exercer uma pressão sobre os indivíduos, exige, para se caracterizar como 

instância julgadora, um processo de esclarecimento, um processo de formação do público, precisa tomar o 

lugar do preconceito, que nada mais é do que a perpetuação do erro como verdade” (NASCIMENTO, 1989, 

p. 40). 

1314 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §5, 2012b, p. 88. 

1315 E ainda que não fosse boa escolha em si mesma, tal como destaca nas últimas linhas de suas Cartas 

escritas da Montanha, “tomai-a todos juntos; por isso unicamente ela será a melhor, e fareis sempre o que 

é necessário fazer, contanto que o façais sob concórdia” (ROUSSEAU, 2006a, p. 448-449). 

1316 “Je suppose ici ce que je crois avoir démontré, savoir qu’il n’y a dans l’État aucune loi fondamentale 

qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social; car si tous les Citoyens s’assemblaient pour rompre 

ce pacte d’un commun accord, on ne peut douter qu’il ne fût très légitimement rompu” (ROUSSEAU, CS, 

III, XVIII, §9, 2012b, p. 137). 

1317 Cf. ROUSSEAU, 1954, p. 60. 

1318 Cf. ROUSSEAU, CS, II, X, §1, 2012b, p. 84. 

1319 Cf. ROUSSEAU, CS, II, XI, §2, 2012b, p. 87. 
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ser de moralidade, aberto a transformações e ressignificações. Constatou-se duas tensões 

que integram tanto a existência do corpo que é constitutivo de partes (primeira) quanto a 

existência das partes que carregam em si os constituintes desse corpo (segunda), cujas 

partes dialetizam-se a todo momento entre elas. 

*** 

Finalmente, gostaria de concluir dizendo que o estado final desta tese responde 

prioritariamente à parte dos fundamentos esboçados pelo projeto de pesquisa original1320 

que sofreu alterações sensíveis, cuja reformulação deveu-se a essa dupla necessidade: 

primeiro, por causa da exigência de reordenação da própria pesquisa; segundo, em função 

da necessidade de se dar continuidade aos estudos da teoria do conflito. De maneira que, 

depois da reordenação efetuada naquele projeto respondeu-se, consecutivamente, às 

preocupações da Banca de Qualificação1321 quanto ao melhor aproveitamento do tempo 

disponível para apresentação do resultado dessa parte da pesquisa, e à necessidade da 

continuidade dos estudos posteriores para a execução final das duas outras partes daquele 

projeto. Portanto, o relatório em forma de tese ora apresentado guarda relação com aquele 

projeto de pesquisa inicial mais amplo. Isto motivou-se a dizer que o resultado desta 

pesquisa se deu graças ao procedimento de alteração e reordenação e foi obtido de estudos 

dos componentes da primeira parte e da segunda parte do trabalho realizado. Assim, 

depois da reformulação do projeto de pesquisa ficou bem mais visível a pesquisa dos 

fundamentos à formulação da teoria da convenção. 

*** 

Concluir-se-á, portanto, com essa assertiva: o espírito da convenção social está 

sempre presente no liame social, mesmo que o corpo político tenha entrado em seu 

processo de ruína. Aqui, o olhar rousseauniano é otimista, pois ainda nesse último 

instante, o último ato de revogação do pacto fundamental é não somente um ato público 

que manifesta o espírito de convenção, mas também é ato novo que aposta na 

continuidade do próprio povo.  

 
1320 Intitulado Interesse e conflito na vontade geral: uma análise do pensamento político de Jean-Jacques 

Rousseau. 

1321 A Banca de Qualificação de Doutoramento efetuou exame no início do primeiro semestre de 2017. 
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