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RESUMO 

O filósofo de Genebra, Jean-Jacques Rousseau, em seus escritos políticos 

sempre se preocupou em pensar uma boa República. Sua filosofia, neste campo, dialoga 

com os temas da soberania, legitimidade, lei, poder, dentre tantos outros. São temas que 

constituem seu bojo conceitual. É interessante notar que todos estes temas se convergem 

em um outro, a saber: a educação cívica. Este último é o mote principal de nossa 

investigação nessa Dissertação. A educação cívica se mostra como um ponto fulcral que 

nos auxilia na compreensão do modelo político pensado por Rousseau. Modelo que 

sempre buscou teorizar e se esforçou para uma possível prática da defesa da liberdade e 

igualdade de todos os membros do corpo social. Nossa pesquisa se propôs, precisamente, 

analisar a possibilidade e os meios plausíveis de equacionar a liberdade e a igualdade dos 

cidadãos de uma República legítima com o amor pátrio que faz cada um preferir sempre 

o bem público. Com esse objetivo nos detemos em dissertar sobre o estado civil legítimo, 

posto que este se constituirá como o quadro referencial para nossas considerações acerca 

da formação do cidadão e do exercício da cidadania. Em seguida, procuramos investigar 

qual pode ser a melhor educação para o homem que vive em sociedade, com vistas à 

formação do amor pátrio, posto que sem essa educação o tratado social será apenas uma 

forma ilusória e vã. E, por último, tratamos acerca da possível prática da formação cidadã, 

que possui como conselheiro o próprio filósofo ora em questão e, partindo do pressuposto 

que o Estado Civil legítimo implica a liberdade e a igualdade dos cidadãos, finalizaremos 

investigamos sobre a responsabilidade de cada membro do Estado no seu processo de 

formação. 

 

Palavras-chave: educação, civismo, liberdade, igualdade e legislador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

Le philosophe genévois Jean-Jacques Rousseau s’est consacré dans ses écrits 

politiques à penser une bonne République. Sa philosophie, dans ce domaine, dialogue 

avec les thémes de la souveraineté, de la légitimité, de la loi, du pouvoir, et ce parmi bien 

d’autres encore. Ces thèmes constituent l’ensemble de ces concepts. Il est intéressant 

d’observer que ces derniers convergent tous vers un autre, à savoir, l’éducation civique. 

Celle-ci est le sujet principal de notre recherche dans cette Dissertation. L’éducation 

civique represente le point primordial qui nous  accompagne dans la compréhension du 

modele politique pensé par Rousseau, modéle qu’il s’est évertué à théoriser et s’est 

efforcé de construire en maintenant comme objectif une possible pratique de la défense 

de la liberté et de l’égalité de tous les membres du corps social. Notre recherche se 

propose précisémment d’analyser la possibilité et les moyens plausibles d’une équation 

de la liberté et de l’égalité des citoyens d’une République legitime avec l’amour de la 

patrie qui rend  toujours et pour tous prioritaire le bien public.  Pour cela, nous étudierons 

plus en détail l’Etat Civil légitime, compte tenu du fait que ce dernier constituera le cadre 

de référence de nos considérations sur la formation du citoyen. Ensuite, nous examinerons 

quelle peut être la meilleure éducation pour l’homme qui vit en société, en considérant la 

formation nécessaire à l’amour de la patrie, puisque sans cette éducation le traité social 

serait seulement une forme illusoire et vaine. Enfin, nous traiterons de la possible pratique 

de la formation citoyenne basée sur les conseils du philosophe ici étudié. Et, partant de 

l’idée que l’Etat Civil légitime implique la liberté et l’égalité des citoyens, nous nous 

interrogerons sur la résponsabilité de chaque membre de l’Etat dans son processus de 

formation. 

 

Mots-clés : éducation, civisme, liberté, égalité et législateur.  
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Introdução 

Educação cívica: eis um tema que perpassa por muitos séculos em longas e 

árduas discussões. Não é sem razão, pois a educação é de grande relevância para todos os 

povos, visto que ela prepara os indivíduos para viver em sociedade e abraçar o modo de 

ser próprio da comunidade. Com base na relevância desse tema, a presente Dissertação 

se propõe recorrer às obras do filósofo Jean-Jacques Rousseau para tematizar a 

importância da educação cívica para a preservação de um corpo político constituído com 

vistas à preservação da liberdade e da igualdade dos membros do corpo social.  

O tema da educação cívica insere-se no pensamento filosófico-político de 

Rousseau a partir do momento que o indivíduo do estado de natureza precisa conviver 

com seus semelhantes em uma comunidade. De acordo com o que o autor expõe no 

Contrato Social, chega-se a um momento no estado de natureza em que a existência 

solitária e independente torna-se inviável. Surgiram novos obstáculos prejudiciais a vida 

de cada um que eram insuperáveis individualmente. Assim, conservar-se sozinho é quase 

impossível, haja vista que os homens não podem criar novas forças para lutar. Então, a 

solução é unir as forças individuais existentes. Dessa forma, o homem sai de sua condição 

primitiva para constituir um corpo político. Para que isso seja possível, é necessário um 

pacto de associação que, conforme o genebrino, “defenda e proteja a pessoa e os bens de 

cada associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só 

obedece, contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes” (CS, 1978, p. 

32). 

Por meio do pacto, os indivíduos dão nascimento ao Estado Civil. Este ato de 

associação, que Rousseau chama de instante feliz, produz imediatamente um corpo moral 

e coletivo, onde os membros do Estado são, ao mesmo tempo, cidadãos enquanto 

partícipes da autoridade legislativa, e súditos enquanto pessoas que obedecem as leis 

elaboradas por elas mesmas. O poder soberano deste corpo coletivo, que é o poder 

legislativo, encontra-se nas mãos de cada membro do Estado, pois o pacto que deu origem 

a associação é tal que cada um é parte do corpo soberano. Apenas o soberano pode 

determinar as condições da associação. Portanto, Rousseau defende que a manutenção do 

Estado Civil, que não está dada pelo pacto, depende dos cidadãos, ao enunciar a vontade 

geral, ter em mente e no coração a origem e o propósito da associação: a igualdade e a 

liberdade. 
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O filósofo de Genebra, afirma que a vontade geral não é uma simples soma das 

vontades particulares, pois a vontade particular versa sobre o que cada um almeja só para 

si; sem conferir importância ou apreço aos anseios ou interesses alheios, trata-se de uma 

vontade advinda do indivíduo. A vontade geral, por outro lado, é o núcleo comum às 

vontades dos cidadãos e diz respeito ao âmbito público, ao bem comum.  Para 

entendermos sua importância, podemos dizer que “vontade geral é, portanto, o 

instrumento fundamental para a preservação do corpo político, visto que tende 

permanentemente ao próprio bem, ou seja, à conservação do corpo” (REIS, 2012, p. 3). 

E no Tratado Sobre a Economia Política, Rousseau afirma: “a primeira e mais importante 

regra do governo popular ou legítimo, ou seja, do governo que tem por objetivo o bem do 

povo, é acompanhar em tudo a vontade geral” (EP, 2003, p. 10). Sendo assim, a vontade 

geral é aquela que sempre vai guiar o corpo político para o bem comum, nunca tendo por 

meta algo particular.  

É por meio da vontade geral que o corpo social, que acabara de nascer, recebe o 

movimento que lhe dá vida. Sem a vontade geral a associação não subsistiria, pois o 

instante feliz não passaria de um “instante”, ou seja, algo efêmero e, por conseguinte, 

todos retornariam ao estado primitivo ou usariam o sagrado nome do bem público para 

manipular as pessoas. Sendo assim, a vontade geral é base para a constituição de normas 

e regras, isto é, de “convenções e leis para unir os direitos aos deveres, e conduzir a justiça 

a seu objetivo” (CS, 1978, 54). E noutro lugar o filósofo ressalta que: 

O organismo político é assim também um ser moral dotado de vontade; 

e essa vontade geral, que tende sempre à preservação e ao bem-estar do 

conjunto e de todas as partes, e que é a fonte das leis, consiste na regra 

do que é justo e injusto, para todos os membros do Estado, com respeito 

a eles mesmos e ao próprio Estado (EP, 2003, p. 7). 

 

A vontade geral é a vontade do corpo político pela própria salvaguarda. Não se 

trata de defender apenas um ou outro membro do Estado Civil, mas tende sempre a 

preservação de todos de forma igual e justa. A vontade geral, que visa sempre o bem 

público, torna-se instrumento de preservação da liberdade e igualdade na medida em que 

fixa-se como uma norma, ou seja, como uma lei que todos deverão seguir.  Para explicar 

o que é uma lei na correta acepção do termo, Rousseau descreve seu processo de 

enunciação pelo soberano: 
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Quando todo povo estatui algo para todo o povo, só considera a si 

mesmo e, caso se estabeleça então uma relação, será entre todo o objeto 

sob um certo ponto de vista e todo o objeto sob um outro ponto de vista, 

sem qualquer divisão do todo. Então, a matéria sobre a qual se estatui é 

geral como a vontade que a estatui. A esse ato dou o nome de lei (CS, 

1978, p. 54) 

 

Dessa forma, para que o povo possa estatuir algo para todo povo, ele deve ter 

em mente o propósito do Estado, a causa de sua fundação, o motivo de sua existência. 

Além do mais, cada cidadão precisa estar disposto a dar continuidade ao “instante feliz” 

que os uniu, sendo esta disposição uma conditio sine qua non para o bem comum. A 

vontade geral deve reinar nos corações dos cidadãos, de modo que todos eles amem a 

pátria. O amor à pátria é um componente necessário para a disposição de cada cidadão na 

preservação da união contratual, pois não é suficiente ter ciência do propósito do contrato 

se não se ama a pátria. É pelo amor pátrio que os cidadãos poderão buscar sempre o bem 

comum, e a cada assembleia pública investigarão acerca do que é necessário para o 

preservação da liberdade e igualdade de todos: “quando o povo suficientemente 

informado delibera, não tivessem os cidadãos qualquer comunicação entre si, do grande 

número de pequenas diferenças resultaria sempre a vontade geral e a deliberação seria 

sempre boa” (CS, 1978, p. 47).  

Antes de tomar qualquer decisão no Estado, os cidadãos que amam a igualde e a 

liberdade, deveriam se informar suficientemente sobre os diversos assuntos concernentes 

ao corpo social. No momento do sufrágio, sem influências de opiniões alheias – pois o 

que conta nesse momento não é uma opinião particular de outrem, mas o bem de todos – 

cada um deveria deliberar por si mesmo em vista do bem comum. A escolha seria a mais 

salutar, se, claro, suas intenções forem retas e se estivem em acordo com a liberdade e a 

igualdade dos membros do corpo político.  

Notemos, pois, que a deliberação boa só ocorre se todos os cidadãos estiverem 

em consonância como propósito inicial do pacto social. Estar em consonância significa 

que a deliberação das leis alcançará o bem público e não somente o próprio bem. 

Entretanto, Rousseau não nega que a escolha pelas vontades particulares numa assembleia 

pode ocorrer, porque existe a possibilidade de cada indivíduo considerar que a causa 

comum pode lhe prejudicar individualmente. O interesse pessoal pode ser levado em 

consideração nas assembleias, pelo simples fato de o cidadão não ter diante dos seus olhos 

o bem comum que tende a ser também o bem dele próprio. Rousseau sabe ser impossível 
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almejar que cada indivíduo saia de sua condição de homem natural – um todo perfeito – 

para a condição de cidadão – parte de um todo maior – sem que sofra uma mudança. Sem 

a transformação cada um continuará tendo suas vontades individuais por prioridade e não 

pensarão no bem comum.  

Rousseau afirma que, no momento em que os interesses particulares sobrepujam 

a vontade geral, o Estado começa a dissolver-se, pois se dá início a debates e intrigas entre 

os cidadãos, e até a opinião mais salutar já não é mais ouvida sem antes passar por 

disputas. Então, “o Estado, próximo da ruína, só subsiste por uma forma ilusória e vã, 

quando se rompeu em todos os corações o liame social, quando o interesse mais vil se 

pavoneia atrevidamente com o nome sagrado do bem público, então a vontade geral 

emudece” (CS, 1978, p. 118). Desta feita, os homens guiam-se por motivos obscuros e 

não opinam como cidadãos, mas como seres que querem apenas o próprio bem como 

indivíduos. 

O problema se encontra na transformação do indivíduo em cidadão. O ato de 

associação é somente um instante a partir do qual o indivíduo deixa de ser apenas si 

mesmo para ser também parte do corpo coletivo. Se o “instante feliz” é suficiente para 

criar o corpo político, ele não parece ser igualmente suficiente para criar as condições de 

manutenção deste corpo. Nosso objetivo será, então, investigar a possibilidade e os meios 

plausíveis de equacionar a liberdade e a igualdade dos cidadãos de uma República 

legítima com o amor pátrio que faz cada um preferir sempre o bem público. Para 

aprofundar este debate nosso primeiro capítulo terá como objetivo a investigação do 

estado civil legítimo, posto que este se constituirá como o quadro referencial para nossas 

considerações acerca da formação do cidadão e do exercício da cidadania, para investigar, 

então, como transformar aquele “todo perfeito e solitário em parte de um todo maior”.  

Após investigarmos a república ideal pensada por Rousseau, o segundo capítulo, 

terá como propósito investigar qual pode ser a melhor educação para o homem que vive 

em sociedade, com vistas à formação do amor pátrio, posto que sem essa educação o 

tratado social será apenas uma forma ilusória e vã. Para isso, pesquisaremos, em primeiro 

lugar, os dois objetivos de educação apresentados pelo filósofo, um em sua obra Emílio e 

o outro no Tratado sobre economia política e no Contrato Social.  Partindo dos objetivos 

de cada modelo de educação, verificaremos as figuras centrais no processo de formação, 

a saber: o homem e o cidadão, alvo de cada modelo de educação, bem como o Preceptor 

e o Legislador. De tais análises poderemos verificar qual a melhor instrução para a 
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educação cívica, que tende a desenvolver o amor pátrio, nutrida pelos ideais de liberdade 

e igualdade encontrados no Contrato Social. 

Por fim, o terceiro capítulo se insere na pesquisa acerca da possível prática da 

formação cidadã, que possui como conselheiro o próprio filósofo ora em questão, Jean-

Jacques Rousseau. Pretendemos analisar suscintamente quem foram os legisladores 

históricos que inspiraram Rousseau a desenvolver o conceito Legislador, bem como 

investigar a figura do genebrino assumindo para si mesmo, a pedido dos corsos e 

poloneses, a tarefa de Legislador. Nosso esforço será compreender como Rousseau faz a 

passagem dos princípios do direito político aos conselhos práticos, de modo a imbuir os 

cidadãos de amor à pátria. 

Partindo da compreensão que o Estado Civil legítimo implica a liberdade e a 

igualdade dos cidadãos, finalizaremos esta Dissertação investigando a responsabilidade 

de cada membro do Estado no seu processo de formação orientado pelo Legislador, pois 

consideramos, com base no pensamento de Rousseau, que o amor pátrio desenvolve-se 

na mesma medida em que os homens se fazem livres e iguais no Estado Civil.  
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Capítulo Primeiro: 

Do Surgimento do Estado Civil. 

O primeiro capítulo tem por meta investigar o estado civil legítimo, posto que 

este se comporá como o quadro referencial para nossas considerações acerca da formação 

do cidadão e do exercício da cidadania. Investigaremos, inicialmente, como seu deu o 

pacto social no pensamento do genebrino e verificaremos aí os pontos fulcrais de 

legitimidade de todo Estado Republicano. Em seguida, pesquisaremos sobre a mudança 

notável que o homem sofre ao fazer o pacto e quais sãos as principais implicações dessa 

nova condição humana, para, então, discutir no pensamento de Rousseau a formação 

cívica. 

 

1.1- Da origem do Estado Civil: uma análise do Contrato Social. 

Estabelecer os princípios para ordenação e legitimação de um Estado: eis a tarefa 

que Jean-Jacques Rousseau abraça ao escrever o Contrato Social. Depois de escrever o 

Segundo Discurso1, onde o filósofo traçou, no plano da história hipotética, uma narrativa 

sobre o início da sociedade civil e sua desigualdade, agora com os Princípios do Direito 

Político, ele investiga, tomando os homens como são e as leis como podem ser2, o que 

possibilita tornar legítima a sociedade. Com esta obra, Rousseau busca mostrar como os 

homens podem adotar a liberdade civil e abandonar a liberdade natural, com o propósito 

de proteção e conservação de todos os pactuantes. 

É importante, desde já, ressaltarmos que Rousseau não pretende elaborar um 

tratado filosófico-político puramente abstrato. Certamente, trata-se de uma escala de 

medida3, com a finalidade de avaliar o nível de legitimidade dos Estados. Todavia, 

devemos nos ater ao que Rousseau afirmou: “tomando os homens como são” (CS, 1978, 

p. 21), ou seja, o filósofo pensa em pessoas reais, pois ele deseja unir o direito e o 

interesse. Este último é um elemento extremante necessário para a união contratual, 

porque é o que move os indivíduos, outrora, independentes uns dos outros. Da mesma 

forma, o direito tem sua grande relevância, pois somente as convenções podem garantir 

                                                           
1 Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens – 1754/1755. 
2 Cf. CS, 1978, p. 21. 
3 Cf. Em, 2004, p. 677. 
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a legitimidade do corpo político, tal como defende Derathé: “É o contrato social que 

engendra a sociedade civil e, ao mesmo tempo, torna legítima a autoridade política” 

(DERATHÉ, 2009, p. 259). 

Não se deve pensar que o contrato está na origem das relações sociais. Foi 

necessário que os homens abandonassem sua condição de isolamento, pelos mais diversos 

motivos, para que se estabelecessem sociedades “pré-políticas”. Podemos observar, por 

exemplo, no Segundo Discurso, que um estado de guerra leva à realização do pacto social: 

“São as primeiras relações sociais que estão na origem do estado de guerra, sem o qual 

os homens não se encontrariam na necessidade de se unirem por convenções, nem teriam 

jamais pensado em assim proceder” (DERATHÉ, 2009, p. 266). Por mais estranho que 

pareça, sem esses impulsos de necessidade, sem o conflito de interesses individuais, não 

seria possível o pacto. O interesse é o laço social entre os indivíduos. Conferimos o dito 

nas palavras de Rousseau: “Se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o 

estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que o 

possibilitou” (CS, 1978, p. 43). Antes do acordo dos indivíduos pelo pacto social, 

conforme o Segundo Discurso, o conflito entre as pessoas era vigente, cada um queria 

subjugar o outro.  

Rousseau, discordando dos autores da tradição, tais como Hobbes e Grotius, 

busca outros alicerces para o poder político, que não sejam fundamentados no poder 

paterno, no direito do mais forte e no direito de escravizar4. O problema para Rousseau é 

a origem da autoridade civil. Para ele não existe autoridade fundamentada na natureza: 

“A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal 

direito, no entanto, não se origina da natureza: funda-se, portanto, em convenções” (CS, 

1978, p. 22-23). 

 Mas porque não se pode fundamentar a autoridade civil na natureza? Para 

Rousseau, a resposta é simples: porque o homem nasce livre5. Então, nascendo o homem 

livre e, consequentemente, sendo esta condição igual para todos, como ele pode, 

legitimamente, ser superior a outrem pela natureza? É contraditório. Pela desigualdade 

natural de força, inteligência, de posição familiar, dentre outras, não se justifica o direito 

de mandar. O poder paterno não é a origem da autoridade civil. Rousseau, no Contrato 

                                                           
4 Cf. CS, 1978, p. 23, 25 e 26. 
5 Cf. CS, 1978, p. 22. 
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Social, argumenta que este poder só existe pela necessidade de conservação dos filhos. 

Portanto,  

os pais exercem o domínio sobre os filhos na medida em que estes são 

incapazes de sobreviverem sozinhos, e essa condição  não precisa ser 

legitimada por uma concordância – um tipo de contrato tácito – entre as 

partes, pois a subordinação das crianças à vontade dos pais deriva de 

sua dependência inerente – ainda que transitória – como seres humanos 

em desenvolvimento (MOSCATELI, 2010, p. 76). 

 

Dessa forma, é apenas um cuidado natural com o filho. Isso não justifica que um 

homem possa mandar nesses filhos pelo resto de suas vidas, a não ser por convenção. Se 

os filhos tomarem livremente o pai por seu líder, não existe problema. Note, mais uma 

vez, a palavra “livremente”. Deve-se ter em mente que toda e qualquer autoridade, para 

Rousseau, deve basear-se na liberdade. Nesse caso, os filhos estavam no seio da família 

pela necessidade de preservação da própria vida. Então, quando eles adquirem a idade da 

razão, já não é mais necessário que se submeta a uma autoridade sem seu consentimento. 

A esse respeito, Christopher Bertram salienta algo que merece destaque, isto é, uma das 

diferenças que existe entre o poder paterno e a autoridade política é a motivação. O pai 

exerce o poder paterno unicamente pela afeição natural pelo filho. Entretanto, não existe 

este afeto na autoridade política6. Conferimos em Rousseau: “a diferença toda está em 

que, na família, o amor do pai pelos filhos o paga pelos cuidados que lhes dispensa, 

enquanto no Estado o prazer de mandar substitui tal amor, que o chefe não dedica a seus 

povos” (CS, 1978, p. 24). Nesse sentido, Rousseau argumenta contra aqueles que 

justificam sua autoridade, alegando que são descendentes diretos dos “pais” da 

humanidade, segundo o credo religioso: Adão, Abraão, dentre outros. 

Nesse mesmo viés, Rousseau argumenta contra a posição de que a superioridade 

natural de alguns indivíduos lhes outorgue autoridade de governar. Argumenta, dessa 

forma, contra Hobbes7, Aristóteles, Calígula e Grotius. Segundo ele, tais pensadores 

tomavam o efeito pela causa8, ou seja, sancionavam o direito a partir dos fatos e, com 

isso, conferiam suposta legitimidade às tiranias vigentes. Podemos afirmar, outra vez, que 

não existe, segundo o filósofo de Genebra, causa natural para legitimar o poder. A 

                                                           
6 Cf. BERTRAM, 2004, p. 56. 
7 Apesar de Rousseau incluir Hobbes na lista dos que defendem a superioridade natural, vale a pena 

ressaltar, que o autor do Leviatã também parte da igualdade natural dos homens para chegar à formação da 

autoridade política.  
8 Cf. CS, 1978, p. 24. 
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desigualdade social não é causada pela natureza e sim pela força tirânica e pelo ardil que 

age a favor dela. Sendo assim, como uma pessoa não será a mais forte sempre, ela concebe 

o ardil de transformar sua força no fundamento do direito: “O mais forte nunca é 

suficientemente forte para ser sempre o senhor, senão transformando sua força em direito 

e a obediência em dever” (CS, 1978, p. 25). Rousseau argumenta que, nesses casos, só se 

obedece por causa da violência; não existe impulso livre de obediência à lei, senão pela 

necessidade de salvaguardar a própria vida. 

É interessante destacar que “no momento em que o dominador encontra a 

resistência de alguém mais forte, o suposto direito de mando muda de mãos, pois outra 

pessoa passa a preencher o requisito básico, ou seja, detém superioridade em força” 

(MOSCATELI, 2010, p. 77).  Isto é, a força é transitória. Com isso, como ela pode se 

tornar causa de uma autoridade legítima? Rousseau afirma: “suponhamos, por um 

momento, esse pretenso direito. Afirmo que ele só redundará em inexplicável galimatias, 

pois, desde que a força faz o direito o efeito toma lugar da causa – toda a força que 

sobrepujar a primeira, sucedê-la-á nesse direito” (CS, 1978, p. 25). O direito do mais forte, 

segundo o genebrino, é frágil, pois não garante a liberdade às pessoas, favorecendo, dessa 

forma, os mais poderosos. Tal como afirma Bertram, Rousseau crê que tal direito deixaria 

cada pessoa vulnerável aos caprichos de outros particulares9, e o interesse fundamental à 

liberdade ficaria prejudicado. 

Rousseau também argumenta contra o direito de escravizar alguém. Nosso 

filósofo defende que “se há, pois, escravos pela natureza, é porque houve escravos contra 

a natureza” (CS, 1978, p. 25). Para o genebrino, escravizar uma pessoa ou um povo é ir 

contra aquilo que é essencial no ser humano, ou seja, a liberdade. Entretanto, há quem 

diga, como Grotius, que uma pessoa se aliena a outra pela necessidade de sobrevivência. 

O filósofo de Genebra acrescenta:  

Alienar é dar ou vender. Ora, um homem, que se faz escravo de outro, 

não se dá; quanto muito, vende-se pela subsistência. Mas um povo, por 

que se venderia? O rei, longe de prover à subsistência de seus súditos, 

apenas dele tira a sua e, de acordo com Rabelais, um rei não vive com 

pouco. Os súditos dão, pois, a sua pessoa sob a condição de que se 

tomem também seus bens? Não vejo o que lhes resta (CS, 1978, p. 26-

27). 

 

                                                           
9 Cf. BERTRAM, 2004, p. 63. 
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Rousseau não acredita que o argumento de alienar-se a um particular forma uma 

sociedade legítima. Posiciona-se contra Grotius que afirma que um povo pode dar-se um 

rei, ou seja, pode alienar-se a outrem sem nenhum problema, mesmo pondo em risco a 

liberdade. Como percebemos na citação acima, essa forma de alienação só favorece a um 

senhor. Com isso instaura-se, a mais profunda desigualdade social e política e, em 

consequência, a abolição da liberdade. Rousseau acrescenta ainda que um homem ou um 

povo que se vende a outrem não está em pleno uso de sua razão. Vejamos: “Afirmar que 

um homem se dá gratuitamente constitui uma afirmação absurda [...]. Afirmar a mesma 

coisa de todo um povo, é supor um povo de loucos: a loucura não cria direito” (CS, 1978, 

p. 27). 

Visto que nenhum direito e nenhuma obrigação política pode surgir de um ato 

falacioso e ilegítimo, nem decorre espontaneamente da natureza, Rousseau considera que 

“essa obrigação só pode, portanto, ter seu fundamento no livre engajamento10 daquele 

que se obriga” (DERATHÉ, 2009, p. 271). Assim, Rousseau segue sua discussão com 

Grotius afirmando que antes de analisar a atitude de um povo dar-se a um rei, deve-se 

“examinar o ato pelo qual um povo é povo, pois esse ato, sendo necessariamente anterior 

ao outro, constitui o verdadeiro fundamento da sociedade” (CS, 1978, p. 31).   

Então, pensando uma sociedade legítima, J.-J. Rousseau discorre que se deve 

conceber uma ordem política justa para preservar a liberdade dos contratantes, pois, “O 

homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros” (CS, 1978, p. 22). Assim,  

a teoria rousseauniana sobre o nascimento da sociedade discorre sobre 

a busca da satisfação das necessidades humanas que, num dado 

momento, levou à cooperação – soma de forças – dos indivíduos antes 

isolados. A questão fundamental, então, é como garantir que esse 

convívio gerado pelas necessidades mútuas não resulte na destruição da 

liberdade de cada um, ou seja: como tornar legítimas as cadeias que 

aprisionam o homem nascido livre?11 (MOSCATELI, 2010, p. 83). 

 

Por isso, então, que surge a necessidade do pacto de associação, que defenda e 

proteja o homem e o deixe livre12. Nesse contrato, todos devem dar-se sem reservas, para 

que a associação, fundamentada na liberdade e igualdade, seja legítima. Por isso, 

                                                           
10 Grifo meu. 
11Grifo meu. 
12 “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com 

toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo a si mesmo, 

permanecendo assim tão livre quanto antes” (CS, 1978, p. 32). 
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Rousseau enuncia as cláusulas de tal contrato, afirmando que elas deveriam ser 

compreendidas apenas pela natureza do ato:  

a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, à 

comunidade toda, porque, em primeiro lugar, cada um dando-se 

completamente, a condição é igual para todos, e, sendo a condição igual 

para todos, ninguém se interessa por torná-la onerosa para os demais 

(CS, 1978, p. 32). 

 

Observamos o nascimento do Estado Civil legítimo. Este dá origem, 

instantaneamente, no lugar de pessoas particulares, a um corpo social cujos membros são, 

por um lado, o soberano – quando agem conjuntamente para enunciar a vontade geral – 

e, por outro, os súditos – na condição de seres individuais que devem obedecer às leis. 

Vale lembrar que o poder soberano encontra-se nas mãos do povo, pois ele é o corpo 

coletivo que tem em vista o bem comum.  

 

1.2- Da nova condição humana. 

Retomemos a ideia acima trabalhada nas palavras de Rousseau: “imediatamente, 

esse ato de associação produz, em lugar da pessoa particular de cada contratante, um 

corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os votos da assembleia, 

e que [...], ganha sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade” (CS, 1978, p. 33). 

Notamos, portanto, que o homem já não é mais um ser solitário. E que sua constituição 

ontológica recebe outras atribuições, diferentes das anteriores. O filósofo deixa claro que 

o homem torna-se, no ato de associação, uma fração de um todo, formado pelo Estado. 

O exercício de sua liberdade, condição essencial de humanidade13, transforma-

se. Outrora, possuía a liberdade natural, que lhe dava acesso a tudo o que sua condição 

física lhe permitia. Doravante, abraça a liberdade civil, que lhe faculta atingir o que a lei 

prescreve. Rousseau afirma: “O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade 

natural e um direito ilimitado a tudo quanto aventura e pode alcançar. O que com ele 

ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui” (CS, 1978, p. 36). 

Juntamente com a aquisição da liberdade civil, limitada pela lei civil, o homem adquire a 

possibilidade de ter assegurado pelo Estado seus direitos individuais, tal como a 

propriedade daquilo que lhe pertence. Para além desta forma civil de liberdade, o pacto, 

                                                           
13 “Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade...” (CS, 1978, p. 

27). 
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ao tornar o homem, membro do corpo soberano, lhe confere ainda a liberdade moral. 

Lemos nas palavras do filósofo: “Poder-se-ia, a propósito do que ficou acima, acrescentar 

à aquisição do estado civil a liberdade moral, única a tornar o homem verdadeiramente 

senhor de si mesmo” (CS, 1978, p. 37). Com isso, Rousseau defende que a liberdade, 

nessa nova condição de vida, deve ser entendida não apenas como liberdade privada do 

indivíduo, mas como autodeterminação, pois o cidadão faz parte do corpo soberano 

legislador. 

Buscaremos conhecer um pouco do homem natural descrito por Rousseau no 

Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, a fim de 

melhor compreendermos como o autor pensa a liberdade. Neste Discurso, Rousseau já 

descrevia o homem dotado de liberdade. Este homem se aproximava muito dos outros 

animais, por ter uma vida sem muitas preocupações, mas possuía um grande diferencial. 

Vejamos nas palavras do genebrino: 

Em cada animal vejo somente uma máquina engenhosa a que a natureza 

conferiu sentidos para recompor-se por si mesma e para defender-se, 

até certo ponto, de tudo quanto tende a destruí-la ou estragá-la. Percebo 

as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de tudo fazer 

sozinha a natureza nas operações do animal, enquanto o homem executa 

as suas como agente livre. Um escolhe ou rejeita por instinto, e o outro, 

por um ato de liberdade, razão por que o animal não pode desviar-se da 

regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe fora vantajoso fazê-lo, e o 

homem, em seu prejuízo, frequentemente se afasta dela (DD, 1978, p. 

242-243). 

 

O homem tinha a liberdade de decidir em qual árvore descansar, ou em qual 

riacho se refrescaria, haja vista sua condição de vida. Segundo nosso filósofo, além da 

liberdade natural, o homem possuía outra qualidade que o distinguia dos outros animais. 

Esta é a perfectibilidade: “uma outra qualidade muito especifica que os distinguiria [o 

homem e o animal] e a respeito da qual não pode haver contestação – é a faculdade de 

aperfeiçoar-se” (DD, 1978, p. 243). Sendo assim, por perfectibilidade14, Rousseau 

compreende a capacidade que o homem possui de desenvolver suas habilidades e talentos 

de adaptar-se ao meio em que vive, de acumular e transferir conhecimento. Poderíamos 

                                                           
14 Sobre a perfectibilidade podemos afirmar que ela não está plenamente desenvolvida no estado de 

natureza, pois, segundo Rousseau, é preciso que ocorra um grande números de eventos extraordinários para 

que ela pudesse se desenvolver. 
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afirmar, por assim dizer, que é a sua capacidade de fazer história15. Vejamos, nas palavras 

do genebrino, que ela é a  

faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve 

sucessivamente todas as outras e se encontra, entre nós, tanto na espécie 

quanto no indivíduo; o animal, pelo contrário, ao fim de alguns meses, 

é o que será por toda a vida, e sua espécie, no fim de milhares de anos, 

o que era no primeiro ano desses milhares (DD, 1978, p.243). 

 

 No estado de natureza, segundo Rousseau, o homem não tinha outras 

preocupações além da auto-preservação. Ele passava a maior parte de seu tempo 

dormindo, por não ter com o que se preocupar. Diz Rousseau: “vejo-o fartando-se sob um 

carvalho, refrigerando-se no primeiro riacho, encontrando seu leito ao pé da mesma 

árvore que lhe forneceu o repasto e, assim, satisfazendo a todas as suas necessidades” 

(DD, 1978, p. 238). Sua vida simples e sem projetos fazia-o utilizar-se de sua liberdade 

para coisas pequenas, nada de complexo.  

É interessante notar no conceito de homem natural de Rousseau, a concepção 

que, desde quando o homem nasce, ele é livre. Isso tem por consequência a independência 

do indivíduo, que não deve obediência a outrem. Sobre a liberdade natural, Dent afirma 

que: 

Rousseau dramatiza essa concepção de liberdade original ou “natural” 

com a sua imagem de que as pessoas estão inicialmente isoladas, 

independentes, não associadas com outras.  Mas esse quadro de 

isolamento primitivo não precisa ser interpretado literalmente: ele 

pretende apenas deixar claro que hierarquia e subordinação, autoridade 

e controle são profundamente estranhos aos poderes e direitos originais 

dos seres humanos. Cada pessoa é seu próprio e único juiz e senhor; não 

existe nenhum outro juiz ou senhor humano perante quem tenha que 

apresentar-se e prestar contas (DENT, 1996, p. 157). 

 

Voltando ao Contrato Social, é visível que tal citação corrobora a argumentação 

de Rousseau contra a autoridade natural e contra o direito do mais forte, e mostra que o 

homem é naturalmente livre, sem o dever de se curvar a outro. É a suprema autoridade 

                                                           
15 Sobre a história e o progresso em Rousseau, Maria das Graças de Souza, em seu texto História e Declínio: 

Rousseau, deixa bem claro que “a concepção de história em Rousseau é marcada pela ideia de uma trajetória 

linear de decadência e corrupção progressivas [...]”. Defende ainda que a concepção de “continuidade do 

processo histórico, no caso de Rousseau, não serve para afirmar a ideia de progresso, mas para criticá-la” 

(SOUZA, 2001, p. 75-76). Assim, o conceito de perfectibilidade, ainda que implique desenvolvimento de 

talentos e capacidades dos indivíduos, não significa progresso humano em sentido meramente positivo. 
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sobre si mesmo que fundamenta a sua concepção de liberdade natural. Tal liberdade está 

na base do pensamento rousseauísta sobre a liberdade do âmbito civil. 

Ao fazer o pacto de associação, o homem sofre uma grande mudança que, por 

sinal, conforme Rousseau, é notável16. Tal mudança substitui, em sua forma de agir, o 

instinto pela justiça e confere às suas ações a moralidade que não possuía. Vejamos tal 

descrição da mudança do homem, nas palavras de Jean-Jacques: “é só então que, tomando 

a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar do apetite, o homem, até aí 

levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir baseando-se em outros 

princípios e a consultar a razão antes de ouvir suas inclinações” (CS, 1978, p. 36). 

O homem que agia em vista da liberdade natural, levando em consideração 

apenas suas próprias inclinações e desejos, depois do pacto, passa a agir de outra forma. 

Assume sua nova condição de vida, ou seja, a liberdade civil e moral. Suas inclinações e 

paixões, sozinhas, não podem mais guiar seus passos, no âmbito da sociedade recém-

nascida, pois não lida apenas com decisões simples, como fazia no estado primitivo. Suas 

relações são, doravante, mais elaboradas exigindo buscar outros princípios e escutar a 

razão para decidir; é necessário consultar as faculdades que, por assim dizer, se 

desenvolvem nesse novo estado. Rousseau complementa que: 

embora nesse estado se prive de muitas vantagens que frui da natureza, 

ganha outras de igual monta: suas faculdades se exercem e se 

desenvolvem, suas ideias se alargam, seus sentimentos se enobrecem, 

toda sua alma se eleva a tal ponto, que, se os abusos dessa nova 

condição não o degradassem frequentemente a uma condição inferior 

àquela donde saiu, deveria sem cessar bendizer o instante feliz que dela 

o arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser 

inteligente e um homem (CS, 1978, p. 36). 

 

Como já afirmamos, nessa mudança, o homem perde a liberdade natural e ganha 

a liberdade civil e a liberdade moral. Enquanto a primeira encontra limites na condição 

física do indivíduo, a segunda pauta-se pela vontade geral – conceito que estudaremos à 

frente. A liberdade civil e moral, segundo Rousseau torna o homem senhor de si mesmo 

e confere legitimidade à autoridade soberana, pois são todos os cidadãos que deliberam 

acerca das decisões do Estado. Na liberdade moral encontramos a autonomia de agir 

segundo a razão, não seguindo os impulsos instintivos. Ricardo Monteagudo defende que 

“o pacto social exprime a socialização do homem, que essa socialização implica o 

                                                           
16 Cf. CS, 1978, p. 36. 
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surgimento de leis [...] convencionais, e que a convenção cria uma nova liberdade” 

(MONTEAGUDO, 2004, p. 697). Sem a liberdade moral, verdadeiramente em vigência, 

tal associação seria apenas mais uma forma de tirania. 

A passagem do estado de natureza para o estado civil tem como consequência a 

transformação no modo de vida dos homens.  A decisão que era tomada a partir de si, 

para si, agora parte de si para todos. O homem não mais é considerado como uma 

totalidade, mas como parte. A liberdade humana já não vincula-se apenas ao sujeito 

individual, mas também ao membro do corpo coletivo. Ora, com a deliberação de todos 

os cidadãos, não existe opressão, mas validação da vontade, entendida agora como 

vontade geral: “Apenas a vontade geral, sendo isenta de qualquer particularismo, é capaz 

de ser colocada como limite legítimo para a ação individual e, na verdade, como a única 

caução válida para a liberdade civil” (MOSCATELI, 2010, p. 91). 

No novo estado que cada um forma junto com cada um dos demais, o que 

prevalece são as decisões públicas. Essas são tomadas como leis fundamentais que dão 

vida e força ao Estado Civil. Cessando a liberdade no âmbito civil, cada qual deixa de ser 

cidadão e passa a ser apenas homem, ou talvez escravo de um sistema político corrupto. 

Pela liberdade civil e moral, todos são iguais. Isso se explica pelo fato de que, sendo 

livres, ninguém vive na dependência pessoal de outros. Por isso, também que são iguais, 

pois sem a igualdade, não há liberdade. Rousseau afirma:  

Quanto à igualdade, não se deve entender por essa palavra que sejam 

absolutamente os mesmos graus de poder e riqueza, mas quanto ao 

poder, que esteja distanciando de qualquer violência e nunca se exerça 

senão em virtude do posto e das leis e, quanto à riqueza, que nenhum 

cidadão seja suficientemente opulento para poder comprar um outro e 

não haja nenhum tão pobre que se veja constrangido a vender-se (CS, 

1978, p. 66) 

 

Nessa nova condição, o corpo soberano, formado pelo conjunto dos cidadãos, 

age no sentido de equilibrar as condições sociais entre os homens de modo que a liberdade 

e a igualdade andem juntas. Sem este equilíbrio encontramos a situação descrita no 

Segundo Discurso: um engodo de pacto entre ricos e pobres para benefício dos primeiros 

e subordinação dos segundos. Pelo excesso de poder e riqueza, ou seja, pela desigualdade 

social, as leis no Estado concorrem apenas ao favorecimento de uns poucos em detrimento 

dos demais. Como bem percebeu Maurizio Viroli, para Rousseau, liberdade é oposta à 
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servidão17, ou seja, pelos Princípios do Direito Político, o homem jamais se submeterá a 

um particular. 

No Estado civil, o homem ganha novas forças que lhe são estranhas, pois suas 

forças individuais se interligam com as de seus concidadãos18. Afirma Derathé que, “uma 

vez que [o homem] se tornou sociável, ele tem necessidade deles, [dos outros homens] 

assim como estes têm necessidade dele” (DERATHÉ, 2009, p. 338). Tal homem, no 

pacto, encontra meios de transformar as correntes, que antes o aprisionavam, em correntes 

de união legítima, pois é livre para tomar decisões. Nesta união contratual, ninguém é 

servo de ninguém, todos se dão a todos sem restrições. Por isso, este novo estado, o Estado 

Civil, artifício da humanidade, é um estado de igualdade e de liberdade. Pelo contrato, 

livres das correntes ilegítimas, os homens formam um corpo político soberano, pois não 

está sujeitado a ninguém, mas apenas a si mesmo, um ser autônomo que se governa para 

garantir a liberdade e a igualdade.  

 

1.3- Da autonomia do Estado: o soberano. 

Tal como o homem é uma unidade indivisível, assim é o Estado Civil, na pessoa 

do soberano. O soberano rousseauísta, semelhantemente ao pensamento de Hobbes19, 

possui poder no Estado, determinado pela vontade geral: direito de fazer guerra e paz, 

recompensar com riquezas, fazer honrarias, punir e legislar20, é a suprema autoridade na 

associação civil. Moscateli defende que “a condição do soberano é tal que não se limita 

por lei alguma, nem mesmo a continuidade do pacto social” (MOSCATELI, 2010, p. 88). 

É no soberano que encontramos lei como legitimadora da liberdade no Estado civil. 

Rousseau alega que “tendo os particulares se submetido apenas ao soberano e não 

passando a autoridade soberana da vontade geral, [...] cada homem, ao obedecer ao 

soberano, só obedece a si mesmo” (Em, 2004, p. 682).   

O raciocínio acima, acerca relação intrínseca entre o soberano e a vontade geral, 

evidencia uma diferença fundamental entre as concepções de Rousseau e Hobbes. Este 

compreendia que o soberano é composto por apenas um homem ou por uma assembleia 

de homens. Afirma Hobbes no Leviatã: “Uma multidão de homens é transformada em 

                                                           
17 Cf. VIROLI, 2002, p. 150. 
18 Cf. CS, 1978, p. 57 
19 Cf. HOBBES, 1979, p. 106. 
20 Cf. HOBBES, 1979, p. 108. 
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uma pessoa quando é representada por um só homem ou pessoa [...]. Se o representante 

for constituído por muitos homens, a voz do maior número deverá ser considerada como 

a voz de todos eles” (HOBBES, 1979, p. 98). É importante notar que, para além de ser 

uma assembleia, é a vontade do maior número de cidadãos que coage a todos. Aqui reside 

outra diferença importante entre Hobbes e Rousseau, isto é, enquanto o soberano 

hobbesiano coage as vontades no Estado, o soberano rousseauísta congrega, por meio da 

vontade geral, o que há de comum nas vontades dos cidadãos. 

 Quando Rousseau afirma que cada indivíduo dispõe “em comum sua pessoa e 

todo o seu poder” (CS, 1978, p. 33), ele defende que isto seja feito por todos a todos sem 

reserva. E o detalhe importante é que sua vontade é colocada sob a direção da vontade 

geral. Rousseau ainda defende que quando o indivíduo faz essa doação a todos, ele se doa 

ao público, isto é, ele não se dá a outro indivíduo. Rousseau acrescenta: “Essa pessoa 

pública, que se forma, desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o 

nome de cidade e, hoje, o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus 

membros de Estado quando passivo, soberano quando ativo” (CS, 1978, p. 33). A 

atividade soberana é o exercício da liberdade dos cidadãos. 

Doar-se ao público significa afirmar que o pacto é recíproco, ou seja, é um 

compromisso entre os particulares e o corpo moral que acabara de nascer. Rousseau 

defende que o ato de associação supõe um compromisso recíproco, por meio do qual cada 

indivíduo “se compromete numa dupla relação: como membro do soberano em relação 

aos particulares, e como membro do Estado em relação ao soberano” (CS, 1978, p. 34). 

Rousseau ratifica a presente ideia no Emílio, onde ele afirma que o ato de associação 

contém um acordo mútuo “do público e dos particulares e que cada indivíduo, 

estabelecendo contrato, por assim dizer, consigo mesmo, vê-se compromissado 

duplamente, como membro do soberano em relação aos particulares e como membro do 

Estado em relação ao soberano” (Em, 2004, p. 681).  Neste sentido, Derathé esclarece que 

 não são os indivíduos que se engajam uns em relação aos outros, já que 

‘o ato de associação implica um engajamento recíproco do público com 

os particulares’. Estes contratam, então, um engajamento recíproco 

com o corpo21 do qual eles se tornarão membros. [...] Logo, trata-se 

                                                           
21 Grifo meu. É interessante notar o que discute Louis Althusser sobre o contrato de Rousseau. Nesse, os 

particulares contratam com o público. Em seu texto Sobre el “Contrato Social”, ele explora a seguinte 

questão: como os particulares se engajam com o corpo moral, se este só surgirá após o pacto de associação? 

Em todo contrato existem duas partes reais que fazem as trocas necessárias para sua efetivação. Em 

Rousseau, segundo Althusser, a segunda parte, o corpo moral, só existirá depois do contrato. Situação, essa, 

que ele denomina de paradoxal. Althusser afirma que “la ‘naturaleza del acto’ de ese contrato es tal, que la 
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mesmo de uma promessa recíproca entre o corpo do povo, considerado 

uma pessoa moral, e os particulares; em outras palavras, trata-se de um 

engajamento mútuo entre o soberano e seus súditos (DERATHÉ, 2009, 

p. 330). 

 

O soberano, tal como afirma o filósofo de Genebra, só existe pela “integridade 

do contrato” (CS, 1978, p. 34).  Tal integridade, ou como está grafado no original “la 

sainteté du contrat” (ROUSSEAU, 1966, p. 53), significa a justeza do ato de associação. 

Neste contrato, o soberano são todos os cidadãos e não apenas um particular ou um grupo. 

A “santidade do contrato”, como afirma o autor, está na justa proporção da doação dos 

membros do Estado, na sua ação deliberativa e, claro, no cumprimento das leis que eles 

mesmos, enquanto soberano, sancionaram.  Nesta justa união, afirma Rousseau, todos 

sentem a ação do outro. Isso significa dizer que “não se pode ofender um dos membros 

sem atacar o corpo, nem, ainda menos, ofender o corpo sem que os membros se 

ressintam” (CS, 1978, p. 35). 

Neste viés, Bertram defende que “desde que os cidadãos são eles próprios os 

autores das leis a que eles estão sujeitos, não poderiam ter nenhum motivo para legislar 

opressivamente22” (BERTRAM, 2004, p. 78). Dessa forma, podemos afirmar que não 

está na finalidade do soberano – povo associado – a opressão, pois, feito isso, o contrato 

se dissolveria e “violar o ato pelo qual existe [o Estado] seria destruir-se, e o que nada é 

nada produz” (CS, 1978, p. 34).  O soberano somente age por intermédio da vontade geral, 

que tem por objetivo salvaguardar a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos. 

Rousseau defende: “ora, o soberano sendo formado tão-só pelos particulares que o 

compõem, não visa nem pode visar a interesse contrário ao deles. [...] O soberano, 

somente por sê-lo, é sempre aquilo que deve ser” (CS, 1978, p. 35).  

Na visão de Rousseau, o soberano, por ser a entidade superior no Estado, tem o 

direito a tudo, apesar disso como vimos acima, não pode prejudicar seu próprio corpo23. 

Confirmamos tal afirmação nas palavras do pensador: “Assim como a natureza dá a cada 

homem poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social dá ao corpo político 

                                                           
estrutura del contrato social en Rousseau se encuentra profundamente modificada respecto a su modelo 

jurídico estricto. Bajo el concepto jurídico de contrato, nos encontramos con um contrato excepcional, de 

estructura paradójica” (ALTHUSSER, 1972, p. 70).  
22 Tradução minha. 
23 Não é que falte direito ao soberano, é que sua forma de agir – por meio de leis oriundas da vontade geral, 

não lhe permite prejudicar parte do próprio corpo – isso só acontecerá em um estado muito degenerado. 

Ora, apenas um corpo político degenerado vota leis nazistas que propõe a segregação de parte de seus 

cidadãos – no caso os judeus, por exemplo. 
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um poder absoluto sobre todos os seus membros” (CS, 1978, p. 48). Embora essa 

afirmação possa parecer assustadora, “o fato de que não há restrições constitucionais para 

o soberano não implica que não existam outros limites à sua vontade, e eles se encontram 

nas convenções gerais e na utilidade pública” (MOSCATELI, 2010, p. 89).  Ou seja, tudo 

o que o soberano ordena, isto é, as leis do Estado, deriva da decisão coletiva dos membros 

do soberano em vista do bem comum, pois as consequências recaem sobre todos 

igualmente. A lei que determina a cobrança de um imposto, o descanso remunerado ao 

trabalhador, a obrigação de pensão alimentícia para filhos menores, ou ainda a 

convocação dos cidadãos para a guerra – em todos os casos as leis partem de todos e 

aplica-se a todos.  

É interessante perceber que o soberano, mesmo sendo superior no Estado, não 

pode imiscuir-se na vida particular de seus componentes. Isso significar afirmar, que o 

soberano não pode violar os interesses individuais, nem pode ordenar algo para alguém 

em específico; estando limitado às convenções gerais, as leis, apesar de interferir nas 

vidas dos particulares, jamais oneram ou beneficiam uns em detrimento de outros24. O 

filósofo afirma: “além da pessoa pública, temos de considerar as pessoas particulares que 

a compõem, e cuja vida e liberdade naturalmente independem dela” (CS, 1978, p. 48). 

Rousseau é totalmente contrário à ideia de que o soberano deve decidir sobre tudo em 

todos os âmbitos. O que ele propõe é que a autoridade soberana atinja o meio público. 

Neste viés, o soberano decide sobre as coisas gerais e outro corpo, o executivo – Governo 

– aplica as leis que tratam do que é público às situações e pessoas particulares. Contudo, 

mesmo o poder executivo não pode sair do que está prescrito nas leis, ou seja, não pode 

sair daquilo que diz respeito ao bem público. No Emílio, nosso autor afirma: 

os atos do soberano só podem ser atos da vontade geral, leis; em seguida 

são necessários atos determinantes, atos de força ou de governo, para a 

execução daquelas mesmas leis, e estes, pelo contrário, só podem ter 

objetos particulares. Assim, o ato pelo qual o soberano determina que 

elegerá um chefe é uma lei, e o ato pelo qual se elege tal chefe em 

execução à lei não passa de um ato de governo (Em, 2004, p. 683). 

 

                                                           
24 Seguramente o soberano define leis que interferem na vida particular e nas vontades individuais por 

considerar que essas interferências são necessárias ao interesse público. A lei que regula a obrigatoriedade, 

para todos os membros do corpo político, do uso do cinto de segurança, por exemplo, visa a diminuição 

dos custos que o Estado tem em vista de acidentes de trânsito. O interesse público – diminuição de custos 

– tem prioridade sobre a vontade individual de usar ou não o cinto de segurança. 
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Mas quem é o Governo? Qual a sua função no Estado? Rousseau defende que 

“o Poder Legislativo, que é o soberano, tem pois necessidade de um outro poder que 

execute, ou seja, que reduza a lei a atos particulares” (CM, 2006, p. 321). Como já 

enunciamos, o Governo é quem executa as leis. No Livro III do Contrato Social, 

Rousseau afirma que o Governo é um corpo intermediário entre o soberano e os súditos25. 

Isso significa dizer que ele que aplica o que foi decidido em assembleia pelo corpo 

soberano. O governo não pode elaborar as leis, pois tal ato só cabe ao poder legislativo, 

que é o corpo de cidadãos reunidos, formando o soberano. Tal corpo intermediário no 

Estado Civil, assim como defende Rousseau “não passa, de modo algum, de uma 

comissão, de um emprego, no qual, como simples funcionários do soberano, exercem em 

seu nome o poder de que ele os fez depositários, e que pode limitar, modificar e retomar 

quando lhe aprouver” (CS, 1978, p. 74-75). Desse modo, o soberano é superior ao 

governo. 

Em outras palavras, o governo está submetido ao corpo de cidadãos, que podem 

determinar a forma de governo que mais se adéqua à sua realidade. Por isso é importante 

ressaltar com Dent que, para Rousseau,  

não existe uma única forma para ser adotada pelo corpo de governo que 

seja igualmente apropriada às necessidades de todos os Estados e 

nações. Diferenças em dimensões físicas, em população, em dispersão, 

em geografia – tudo influi sobre que forma de corpo executivo será a 

mais apta para executar e aplicar do modo mais satisfatório a vontade 

soberana do povo, e para administrar os negócios do Estado (DENT, 

1996, p. 139). 

 

Visto que o corpo governamental está submetido ao corpo de cidadãos, a vontade 

soberana não pode, em hipótese alguma, submeter-se ao Governo. Tal vontade só é 

soberana por ser autônoma. Sem isso, fere-se a “integridade do contrato”, como 

destacamos anteriormente, e o corpo político deixa de ser o que é. Nesse sentido, 

Rousseau afirma que “a soberania não sendo senão o exercício da vontade geral, jamais 

pode alienar-se, e que o soberano, que nada é senão um ser coletivo, só pode ser 

representado por si mesmo” (CS, 1978, p. 44). Para ele, tal como defende Bertram, 

soberania “é uma questão de o povo aplicar sua capacidade de deliberação e decisão para 

direcionar o Estado, e assim como a ação autônoma de um indivíduo, ela envolve a 

aplicação de sua capacidade de deliberação e decisão no que ele faz26” (BERTRAM, 

                                                           
25 Cf. CS, 1978, p. 74. 
26 Tradução minha. 
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2004, p. 99). Ser soberano, no pensamento de Rousseau, é nunca se alienar a um corpo 

estranho, nunca submeter a vontade soberana a outra vontade. Rousseau afirma que um 

soberano pode até escolher o que um particular desejou, mas ele nunca poderá entregar a 

deliberação futura a este particular. Se isso ocorre, não existe mais Estado Civil, pois a 

vontade soberana deixa de existir. Vejamos nas palavras de Jean-Jacques: “se, pois, o 

povo promete simplesmente obedecer, dissolve-se por esse ato, perde sua qualidade de 

povo – desde que há um senhor, não há mais soberano e, a partir de então, destrói-se o 

corpo político” (CS, 1978, p. 44).  

Assim como a soberania não pode ser alienada, tampouco ela pode ser dividida. 

Não se trata aqui de uma crítica do filósofo à divisão de poderes, mas à divisão da própria 

soberania. Como afirma Bertram, Rousseau “quer reforçar sua rejeição da noção de que 

a soberania consiste essencialmente em outra coisa que não o exercício da vontade geral 

do povo como um todo27” (BERTRAM, 2004, p. 102). O intento do filósofo é defender 

que a soberania é indivisível pelas mesmas razões que ela não pode se alienar. A soberania 

é ato de vontade geral, ou não é nada. É a deliberação de todo o corpo social, ou 

simplesmente de uns poucos e, dessa forma, não é soberania28.  

Rejeitando a divisão da soberania, Rousseau entende que o governo procede do 

poder soberano. Em si, ele não é nada, esse corpo, como afirmamos, está subordinado ao 

legislativo, não possui vida própria. Apontando para os políticos de seu tempo, Rousseau 

alega que o “erro provém de não disporem de noções exatas sobre a autoridade soberana 

e de terem tomado por partes dessa autoridade o que não passa de emanações suas” (CS, 

1978, p. 45). O filósofo exemplifica com o ato de fazer guerra e paz. Alguns acreditam 

que tal ato é a elaboração de uma lei, entretanto se enganam, pois é uma execução da lei.  

Elaborar leis que defendam e protejam as pessoas do tratado social é a principal 

tarefa do corpo soberano, pois somente a vontade geral, alega Rousseau, pode dirigir o 

Estado de acordo com seu propósito inicial, que é a liberdade e a igualdade. De forma 

alguma, os cidadãos podem transferir seu poder de decisão a outrem, ou formarem 

pequenos grupos de “pretensos soberanos” dentro do Estado. Em primeiro lugar, para 

Rousseau, isso é ilegítimo, pois, como analisamos, a vontade é geral ou não é. Em 

segundo lugar, se isso fosse possível, imediatamente, da mesma forma que o Estado 

surgiu, ele desapareceria. Isso se justifica pelo fato de que, sendo o corpo divido entre si, 

                                                           
27 Tradução minha. 
28 Cf. CS, 1978, p. 44. 
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as leis não serão sadias e, como consequência, o corpo, assim como o corpo humano 

doente, pode falecer. Portanto, primordialmente o soberano deve se ocupar com as leis, 

que mantenham a liberdade e a igualdade dos cidadãos.  Mas o que é a lei? 

 

1.4- Da lei: a força motriz do Estado Civil. 

Quanto ao ato de formar o corpo social, Rousseau o chama de “instante feliz29”, 

pois tem a pretensão de tirar, definitivamente, o homem do estado de natureza. 

Entrementes, como afirma Helena Esser dos Reis, o ato de associação “é apenas o 

momento de criação do corpo coletivo. Entretanto, ainda que este seja um instante feliz, 

Rousseau claramente percebe a insuficiência do instante, pois apesar da felicidade 

momentânea, o ato nada determina acerca da conservação deste corpo recém-nascido” 

(REIS, 2012, p. 2).  Ora, formar o Estado, em termos imediatos, é algo, por assim dizer, 

simples. Mas, como dar ânimo a tal entidade civil recém-nascida? Podemos confirmar a 

formulação acima com as palavras do genebrino: “Pelo pacto social demos existência e 

vida ao corpo político. Trata-se, agora, de lhe dar, pela legislação30, movimento e 

vontade, porque o ato primitivo, pelo qual esse corpo se forma e se une, nada determina 

ainda daquilo que deverá fazer para conservar-se” (CS, 1978, p. 53). Destacamos a 

palavra legislação, porque ela é a fonte de energia que dá ânimo ao corpo social para se 

movimentar, agir em função daquilo pelo qual ele foi criado. Pela lei, os cidadãos guiam 

seus passos para preservarem-se de toda dependência pessoal. 

A lei, emanada da vontade geral por ato de soberania, só pode decidir sobre o 

geral, tal como é sua natureza. Dessa forma, a lei dirige-se a todo o corpo político e não 

lhe cabe objetos particulares. Robert Derathé defende que Rousseau “é então levado a 

sustentar que a lei deve partir de todos para aplicar-se a todos” (DERATHÉ, 2009, p. 

430). Sendo a lei suprema no Estado, pois elaborada pela vontade geral e seguida por seus 

cidadãos, a comunidade entra em harmonia. Maurizio Viroli afirma que: “A república 

pode ser considerada como uma resposta racional para o problema da desordem, desde 

que, em primeiro lugar, garante que a lei é soberana” (VIROLI, 2002, p. 190)31. Notemos 

que Viroli ressalta a importância de a lei estar em primeiro lugar, pois é a lei que 

determina o que o corpo social deverá fazer para cumprir com seu objetivo, que é a 

                                                           
29 Cf. CS, 1978, p. 36. 
30 Grifo meu. 
31 Tradução minha.  
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conservação de todos os contratantes. Ela é o resultado da vontade do povo associado. 

Nas palavras de Rousseau:  

Mas, quando todo povo estatui algo para todo o povo, só considera a si 

mesmo e, caso se estabeleça então uma relação, será entre todo o objeto 

sob um certo ponto de vista e todo o objeto sob um outro ponto de vista, 

sem qualquer divisão do todo. Então, a matéria sobre a qual se estatui é 

geral como a vontade que a estatui. A esse ato dou o nome de lei (CS, 

1978, p. 54). 

 

Na frase do autor “quando o povo estatui algo para todo o povo” encontramos o 

ponto de apoio da legitimidade da lei civil, que decorre não do fato da lei ser simplesmente 

o mandato de um poder soberano, mas de ter sua origem na vontade geral e visar ao bem 

de todo o corpo. Vemos, pois, que “legítima é a lei que mais se aproxima da lei 

fundamental oriunda da vontade geral” (MONTEAGUDO, 2004, p. 701). Em suas Cartas 

escritas da montanha, Rousseau expõe que a lei “é uma declaração pública e solene da 

vontade geral, acerca de um objeto de interesse comum” (CM, 2006, p. 320). Portanto, só 

interessa a ela o que é público. Ainda no Contrato, o filósofo esclarece que a lei até pode 

decidir, por exemplo, se haverá honras para determinados cidadãos, sob certas condições, 

mas não pode determinar quem serão esses indivíduos. Pode determinar se haverá classes 

de cidadãos, mas não pode escolher quais serão esses cidadãos. Enfim, qualquer atividade 

que concerne à aplicação da lei não cabe ao soberano32, pois, como vimos, é tarefa do 

Governo. 

Partindo do suposto que as leis são atos de soberania e que, portanto, todos 

devem participar de sua elaboração, não se deveria ter dúvidas acerca da justeza das leis. 

Ora, como poderia alguém determinar uma ação injusta para si mesmo? Não é sensato 

que uma pessoa escolha, por livre e espontânea vontade, malefícios que recaiam sobre si 

mesmo; da mesma forma, não é razoável supor que um corpo social delibere, em sã 

consciência, algo destrutivo para si. A justeza da lei somente ocorrerá se todos os cidadãos 

deliberarem a partir de si, para todo o Estado. Encontramos uma passagem no Tratado 

Sobre a Economia Política, na qual o filósofo de Genebra, em tom de poesia, expõe de 

forma bela sobre a lei: 

Que todos sirvam, sem que haja senhores, e sendo mais livres ainda 

quando, em aparente sujeição, cada um só perde da sua liberdade a parte 

que pode ser prejudicial a outrem? Devemos essas maravilhas à Lei. É 

                                                           
32 Cf. CS, 1978, p. 55. 
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somente à Lei que os homens devem a Justiça e a Liberdade. Ela é esse 

órgão salutar da vontade de todos que institui, no direito civil, a 

igualdade natural dos homens33. É essa voz celestial que dita a cada 

cidadão os preceitos da razão pública, ensinando-o a agir de acordo com 

as regras do seu próprio julgamento, e a não se conduzir de forma 

inconsistente consigo mesmo. Ao dar ordens, os que governam devem 

usar exclusivamente essa voz, pois quando um indivíduo se afasta da 

Lei procurando submeter alguém à sua vontade particular, está 

abandonando a sociedade civil e se confronta com o puro estado da 

natureza, onde só a necessidade obriga à obediência (EP, 2003, p. 11). 

 

Brilhante e feliz foi o autor ao escrever tal passagem, pois nos parece ser 

completa, pelo fato de conter nela todos os elementos da lei civil. Dentre eles, destacamos 

o da servidão sem senhores34. Como isso ocorre? Simplesmente pelo fato de que, como 

toda lei é o espelho da vontade geral, então, toda a ação dos cidadãos estará de acordo 

com o que eles mesmos decidiram; ou seja, deste modo se fazem iguais e livres35 no 

Estado Civil. “Um povo, portanto, só será livre quando tiver todas as condições de 

elaborar suas leis num clima de igualdade, de tal modo que a obediência a essas leis 

signifique, na verdade, uma submissão e deliberação de si mesmo” (NASCIMENTO, 

2006, p. 196). Portanto, é-nos propício lembrar o que foi dito acima: que todos sirvam 

sem que haja senhores. Nesse sentido, Rousseau debate com teorias políticas que 

defendiam que a lei é vontade de um superior. Ora, a lei é a vontade superior, mas de 

todos os cidadãos e não de um particular: “É isso precisamente que o pacto social tem por 

objetivo evitar. Os homens uniram-se e submeteram-se a uma disciplina comum para se 

colocarem sob abrigo contra toda dependência pessoal: eles se deram leis para não se 

darem um senhor” (DERATHÉ, 2009, p. 431). 

É importante salientar que o filósofo afirma que os objetivos gerais da legislação, 

que são a liberdade e a igualdade, devem ser adequados em cada país, pois cada local 

                                                           
33 Encontramos tal citação no original referindo-se à lei como o órgão salutar da vontade de todos e não da 

vontade geral, como está na tradução acima. Conferimos: “C'est cet organe salutaire de la volonté de tous, 

qui rétablit dans le droit l'égalité naturelle entre les hommes” (ROUSSEAU, 1964, p. 248). Por esta razão 

tomamos a liberdade de corrigir a citação. 
34 La Boétie afirmava que as pessoas serviam a um tirano, porque queriam. (Cf. Discurso da Servidão 

voluntária). Ao contrário, Rousseau propõe uma servidão a si mesmo, ou seja, uma servidão sem senhores. 
35 Quanto à liberdade, Rousseau muito se aproxima de Montesquieu no Espírito das Leis: “Deve-se colocar 

em mente o que é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis 

permitem; se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, não haveria mais liberdade, porque os outros 

teriam igualmente esse poder” (MONTESQUIEU, 1996, p 166). 
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apresenta características próprias (posição geográfica, solo, clima diferentes36) que 

incidem sobre o caráter habitantes. Disso segue-se que “precisa-se conceder a cada povo 

um sistema particular de instituição, que seja o melhor, não em si mesmo, mas para o 

Estado a que se destina” (CS, 1978, p. 67). Isto é, o sistema de legislação deve se adequar 

a cada povo. Existem locais mais propícios à agricultura, outros às artes, alguns povos 

são mais aguerridos e outros mais pacíficos, há territórios amplos e pouco povoados e 

territórios pequenos mais densamente povoados, e assim por diante.  

No Contrato Social, o filósofo genebrino discorre sobre a divisão das leis 

entendendo que o sistema legislativo organiza vários tipos de relações civis. O primeiro 

tipo de lei, que trata do ordenamento do todo, serve para dar a melhor forma ao corpo 

político, ou coisa pública: é a relação do soberano com o Estado, ou seja, do corpo inteiro 

com ele mesmo. Nas palavras de Rousseau, no Tratado Sobre a Economia Política: “O 

poder soberano representa a cabeça” (EP, 2003, p. 6), do corpo social. As leis que regem 

essa relação recebem o nome, de leis políticas ou fundamentais. Tais leis dizem como 

será o Estado, ou melhor, como o soberano decidirá sobre como agir para manter a 

liberdade de seus súditos. 

A segunda relação destacada pelo filósofo é a dos membros entre si ou dos 

membros com o corpo inteiro. No primeiro caso deve haver uma pequena dependência, 

pois, no Estado Civil, os indivíduos são livres, independentes uns dos outros. Isto é: “A 

associação civil tem essencialmente como finalidade impedir que um dos associados 

possa submeter um outro deles à sua vontade” (DERATHÉ, 2009, p. 338). Nesse ponto, 

se houver dependência particular, o Estado entra em declínio, pois o objetivo deste é 

garantir a não submissão de um indivíduo a outro. No segundo caso, ou seja, da relação 

dos membros com o corpo social, deve haver uma excessiva dependência, pois só a força 

do Estado concede a plena liberdade dos membros: “Como Rousseau frequentemente 

afirma, é somente através da manutenção da lei geral que cada pessoa pode desfrutar de 

liberdade em igualdade de condições com todas as outras” (DENT, 1996, p. 155). A 

independência em relação ao Estado tornará o indivíduo dependente de outrem e, 

portanto, escravo. Por isso, Rousseau defende que, nesse caso, cada cidadão deve 

                                                           
36Lembramo-nos de Montesquieu, com o Espírito das Leis, onde ele afirma: “Se é verdade que o caráter do 

espírito e as paixões do coração são extremamente diferentes nos diversos climas, as leis devem estar 

relacionadas à diferença destas paixões e à diferença destes caracteres” (MONTESQUIEU, 1996, p. 239). 
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depender do Estado, ou seja, de si mesmo junto com cada um dos demais enquanto 

associados pelo pacto. 

O terceiro tipo de relação civil dá origem às leis criminais37, que sancionam a 

obediência às primeiras classes de leis. Com esse tipo de lei, se um cidadão não seguir a 

lei – expressão de sua liberdade - Rousseau afirma que o soberano pode forçá-lo a ser 

livre. Apesar de a ideia causar espanto, poderíamos afirmar que é um esforço do autor de 

legitimar os “ferros” das relações sociais. Rousseau expõe que “aquele que recusar 

obedecer à vontade geral a tanto será constrangido por todo um corpo, o que não significa 

senão que o forçarão a ser livre, pois é essa a condição que entregando cada cidadão à 

pátria, o garante contra qualquer dependência pessoal” (CS, 1978, p. 36). Nosso filósofo 

pretende evitar que um indivíduo se veja como independente da autoridade pública, 

usufruindo dos direitos civis sem cumprir seus deveres. Por isso, a expressão “forçar a 

ser livre” tal como explica o genebrino é fazê-lo depender apenas do corpo político, do 

soberano, das leis, ou seja, dele mesmo enquanto sujeito ativo no Estado.  

Por fim, Rousseau discorre sobre a quarta e última espécie de lei que, conforme 

o próprio filósofo, é a mais importante dentre todas as outras,  

que não se grava nem no mármore, nem no bronze, mas nos corações 

dos cidadãos; que faz verdadeira constituição do Estado; que todos os 

dias ganha novas forças; que, quando as outras leis envelhecem ou se 

extinguem, as reanima ou as supre, conserva um povo no espírito de 

suas instituição e insensivelmente substitui a força da autoridade pela 

do hábito. Refiro-me aos usos e costumes e, sobretudo, à opinião, essa 

parte desconhecida por nossos políticos, mas da qual depende o sucesso 

de todas as outras (CS, 1978, p. 69). 

 

Aqui o filósofo discute sobre os usos e costumes, principalmente, a opinião, que 

é o ponto fulcral da legislação. Os dois primeiros fazem parte do aspecto habitual de cada 

povo, ou seja, aquilo que é tradicional naquele local. Quanto ao último, segundo Lourival 

Gomes Machado, é o aspecto racional da moral praticada na vida cotidiana38. Entretanto, 

podemos afirmar, também, que a opinião é fruto dos costumes e da religião, os quais 

mostram aos cidadãos que coisas são ou não dignas de receber a aprovação pública. 

Embora não se trate propriamente de uma lei positiva, Rousseau afirma que o sucesso de 

todas as outras leis depende dessa. É nos usos e costumes, na tradição de cada povo, assim 

                                                           
37 Cf. CS, 1978, p. 69. 
38 Cf. Nota 216 do Contrato Social. 
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como nas opiniões por eles compartilhadas, que o soberano deve se basear para a 

elaboração das boas leis, que garantam, por assim dizer, a liberdade civil. As leis devem 

ser adaptadas para as diversas comunidades políticas, a cada corpo político conforme os 

costumes e opiniões daquele povo, para que a legislação possa ter sucesso em vista da 

manutenção do Estado. Rousseau atribui o fracasso das legislações de seu tempo ao 

desconhecimento (ou desprezo) dos políticos às raízes das comunidades. 

 

1.5- Das vontades no Estado Civil e o risco de degeneração. 

Tal como acabamos de expor, a legislação é a expressão da vontade geral. 

Conforme lemos em Derathé, “a vontade geral não é nem um compromisso de vontades 

particulares, nem tampouco um compromisso entre elas. Ela é a vontade de todo cidadão, 

considerado como membro do soberano” (DERATHÉ, 2009, p. 342-343). Rousseau 

afirma que vontade geral é a “soma das diferenças” (CS, 1978, p. 47) das vontades 

particulares. A citação pode causar confusão em sua interpretação, pois parece que 

Rousseau está defendendo que deve-se somar o que há de diferente em cada vontade. Ora, 

não é isso que nosso filósofo quer afirmar. É preciso observar que “diferença” é o nome 

que se dá em matemática para o resultado da subtração das parcelas: 5 – 3 = 2. Logo, dois 

é a diferença entre 5 e 3. Então, o que deve-se somar nas vontades particulares para 

produzir a vontade geral é a “diferença”, ou seja, o que há em comum nas diversas 

vontades. “Quando se retiram, porém, dessas mesmas vontades, os a-mais e os a-menos 

que nela se destroem mutuamente, resta, como soma das diferenças, a vontade geral” (CS, 

1978, p. 47). Isto é, a vontade geral tem como objetivo atingir o bem comum. Não está 

em seu cerne a vontade de todos39, que no contexto do Contrato Social, trata-se da soma 

                                                           
39 Vale a pena ressaltar que, em determinados momentos, Rousseau usa a expressão “vontade de todos” no 

lugar de “vontade geral”. Podemos conferir no Contrato Social: “Quando, porém, o liame social começa a 

afrouxar e o Estado a enfraquecer, quando os interesses particulares passam a se fazer sentir e as pequenas 

sociedades a influir na grande, o interesse comum se altera e encontra opositores, a unanimidade não mais 

reina nos votos, a vontade geral não é mais a vontade de todos, surgem contradições e debates, e o melhor 

parecer não é aprovado sem disputas” (CS, 1978, p. 118). Renato Moscateli esclarece a confusão que parece 

haver entre vontade geral e vontade de todos no texto de Rousseau acima citado: “Isto revela que, se ‘há 

frequentemente muita diferença entre a vontade de todos e a vontade geral’, tal disparidade não é necessária, 

mas contingente. Essas duas vontades se distanciam frequentemente porque a maioria dos povos não vive 

sob as condições de legitimidade política descritas no Contrato Social, pois na maior parte dos Estados a 

ausência da virtude cívica permite que o interesse coletivo seja sobrepujado pelos interesses privados. Nos 

Estados bem constituídos, em contrapartida, existiria uma convergência entre a vontade de todos e a 

vontade geral, porque neles vigoraria uma harmonia entre os interesses particulares e o coletivo. Tudo 

depende, então, do quanto o bem público é uma preocupação genuinamente difundida entre os cidadãos” 

(MOSCATELI, 2010, p. 92). 
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das vontades particulares. A vontade particular “consiste no que ela quer só para si, não 

atribuindo peso ou consideração aos desejos ou interesses alheios, exceto na medida em 

que pode fazer uso desses para promover o seu próprio interesse como pessoa individual, 

preocupada consigo mesma” (DENT, 1996, p. 214). Dos interesses particulares de cada 

pessoa, a vontade geral deve se distanciar para ser a vontade do soberano. 

Todo o corpo visa, por sua própria vontade, à sua conservação. O distanciamento 

da vontade geral em relação às vontades privadas dos particulares, solicitado por 

Rousseau, deriva da necessidade de conservação do corpo coletivo, pois “vontade geral é 

o instrumento fundamental para a preservação do corpo político, visto que tende 

permanentemente ao próprio bem, ou seja, à conservação do corpo” (REIS, 2012, p. 3). 

E no Tratado Sobre a Economia Política, Rousseau afirma: “a primeira e mais importante 

regra do governo popular ou legítimo, ou seja, do governo que tem por objetivo o bem do 

povo, é acompanhar em tudo a vontade geral” (EP, 2003, p. 10). Sendo assim, a vontade 

geral é aquela que sempre vai guiar o corpo político para o bem comum, nunca tendo por 

meta algo particular. E nesse sentido: 

Poderíamos dizer, sem nos desviarmos em demasia do pensamento do 

autor, que a vontade geral é a vontade de um cidadão qualquer quando, 

sendo consultado a respeito das questões que concernem à comunidade 

inteira, ele abstrai de seus preconceitos ou preferências pessoais, e dá 

um parecer que poderia, no direito, receber a aprovação unânime de 

seus concidadãos e que, por conseguinte, seria suscetível de ser erigido 

como lei universal, válida para o corpo todo do Estado (DERATHÉ, 

2009, p. 346). 

 

Rousseau afirma que os homens enquanto corpo social possuem apenas uma 

vontade, que é de conservação de todos e o bem de toda a comunidade e que: “Para que 

a vontade geral seja cumprida, é preciso que todas as vontades particulares se ajustem a 

ela; em outras palavras, é preciso instituir o reinado da virtude40, pois esta não é senão 

essa conformidade das vontades particulares com a vontade geral” (CS, 2003, p. 15). 

Quando isso ocorre, tudo no Estado Civil é claro e não se encontra dificuldades para 

elaborar leis que os levam ao bem comum; não existe nada de contraditório e confuso, 

nas palavras de Jean-Jacques: “o bem comum se patenteia em todos os lugares e só exige 

                                                           
40 O “reinado da virtude”, conforme Rousseau é exatamente a capacidade de ajustar a vontade particular à 

vontade geral, ou seja, ver o que é melhor para a comunidade e, dessa forma, aderir a tal ideia, para que a 

comunidade política possa manter o ideal de igualdade e liberdade dos cidadãos. 
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bom senso para ser percebido” (CS, 1978, p. 117). Isto é, quando o Estado se pauta na 

vontade geral, tudo concorre para o bem-estar da comunidade.  

Cláudio Araújo Reis ratifica que a noção de vontade geral é vinculada com a 

noção de interesse comum, que une todos os membros da associação. O comentador 

afirma que: “Se é assim, então a relação entre vontade geral e interesse comum é uma 

relação intrínseca, de tal modo que é impossível pensar a primeira sem considerar o 

segundo” (REIS, 2010, p. 13). Isso ocorre porque seria impossível pensar numa vontade 

geral sem também pensar que essa vontade é formada por particulares, não vontades 

particulares como diz Rousseau, todavia, vontades que surgem de seres particulares que, 

por sua vez, possuem um interesse comum. Reis afirma:  

Rousseau mais de uma vez observa que sua reconstrução dos princípios 

do direito político promove a união entre interesse e justiça, entre aquilo 

que é vantajoso para o indivíduo e aquilo que é mais justo para a 

comunidade. Para o indivíduo, por conseguinte, deve sempre ser 

possível enxergar no interesse comum o seu próprio interesse – seja 

acreditando que o interesse comum é um agregado de que seu próprio 

interesse particular é um ingrediente [...] seja considerando que o 

interesse comum sempre foi parte de seu próprio interesse particular. 

[...] Queremos sugerir que Rousseau está mais próximo da segunda 

alternativa, de modo que, para ele, a conformidade do geral e do 

particular não deve ser pensada nos moldes da agregação, mas, sim, do 

da interseção (REIS, 2010, p. 14). 

 

Com o dito, podemos afirmar, que a vontade geral é o bem comum que reina 

nos corações dos cidadãos, pois todos os componentes do Estado Civil querem o que é 

bom para todos: “As vontades dos membros do corpo social se combinam numa vontade 

geral quando cada uma delas pode se ‘apropriar’ da lei, considerá-la como sua 

exteriorização, sua objetivação” (DEBRUN, 1962, p. 44). É pertinente ressaltar que, 

para realmente encontrarmos a vontade geral é necessário que todos os cidadãos tenham 

em seu coração amor pelo Estado.  

Mesmo no contexto dos princípios do direito político, enunciados no Contrato 

Social, Rousseau reconhece a fragilidade do amor à pátria. Ele tem em mente que nem 

sempre o cidadão age, de fato, como tal, ou seja, como um cidadão, posto que ele possui 

resquícios de sua condição unitária. Dent afirma: 

É por isso que Rousseau pensa não ser provável que sejamos capazes 

de determinar uma vontade autenticamente geral se estivermos lidando 

com uma pessoa que não sinta já um certo senso de lealdade, propósito 
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e destino comuns, de modo que o bem de todos, e não apenas o dela 

própria, se revista de suprema importância para cada um (DENT, 1996, 

p. 217). 

 

Se todos os cidadãos possuíssem essa lealdade que afirma Dent, não seria difícil 

ouvir a voz da vontade geral, pois, se “quando o povo suficientemente informado delibera, 

não tivessem os cidadãos qualquer comunicação entre si, do grande número de pequenas 

diferenças resultaria sempre a vontade geral e a deliberação seria sempre boa” (CS, 1978, 

p. 47). Sendo assim, confirmamos que quando os cidadãos amam o Estado, a vontade 

tende a ser geral. Com isso, salientamos, mais uma vez, que a vontade geral: “é a vontade 

de todo cidadão, considerado como membro do soberano” (DERATHÉ, 2009, p. 342). 

O grande problema que encontramos é o embate, no interior do homem, da 

vontade geral com a vontade particular. Pois antes do pacto de associação, ele resolvia 

tudo por si, para seu próprio bem. Doravante, tem por obrigação, decorrente do pacto de 

associação livremente aderido, decidir por si em vista de todos. A vontade particular que, 

como vimos, visa somente a si mesma, sempre pesa nas decisões comunitárias, 

dificultando a justa deliberação. Ela faz com que o cidadão oscile entre a pátria e o ego, 

dificultando vislumbrar o bem comum. 

Rousseau defende que, no momento em que os interesses particulares 

sobrepujam a vontade geral, o Estado começa a dissolver-se, pois dá-se início a debates 

e intrigas entre os membros da sociedade e até a opinião mais salutar já não é mais ouvida, 

sem antes passar por disputas. Como defende Michel Debrun, “devemos notadamente 

considerar irrelevantes, do ponto de vista da vontade geral, as decisões tomadas num 

clima político dominado por ‘facções’, sendo estas o que chamaríamos de grupo de 

pressão ou de partidos políticos” (DEBRUN, 1962, p. 40). Com a influência dos interesses 

puramente particulares nas deliberações pública, “o Estado, próximo da ruína, só subsiste 

por uma forma ilusória e vã, quando se rompeu em todos os corações o liame social, 

quando o interesse mais vil se pavoneia atrevidamente com o nome sagrado do bem 

público, então a vontade geral emudece” (CS, 1978, p. 118). Desta feita, os homens 

guiam-se por motivos obscuros e não opinam como cidadãos, mas como indivíduos 

isolados que querem apenas o próprio bem. 

É importante esclarecer que Rousseau não pretende suprimir as vontades 

particulares, pois a vontade geral é composta pelo ponto de convergência das vontades 

particulares, sobre o que é melhor para todos os membros do Estado. Dessa forma, faz-se 
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necessário que haja valorização dos interesses individuais. Entretanto, que tais interesses 

sejam voltados para o bem público e não somente para si mesmos. Neste viés, Moscateli 

afirma: 

Percebe-se que o paradigma político de Rousseau não visa à supressão 

das diferenças de opinião entre os membros do soberano. Muito pelo 

contrário, ele admite como parte da vida política. O que Rousseau 

ressalta com veemência é que, por mais distintas que sejam as 

vontades particulares dos indivíduos componentes do soberano, todos 

eles dependem uns dos outros pelo fato de serem parte de uma mesma 

sociedade, de modo que compartilham [...] o interesse na 

implementação de regras que contribuam para a boa convivência 

dentro dessa coletividade (MOSCATELI, 2010, p. 93). 

 

A tensão entre a vontade geral do cidadão e a vontade privada do súdito decorre 

das paixões sociais que degeneram o homem e o afastam de si mesmo e de seus 

verdadeiros interesses. Nas palavras de Derathé, se certos “cidadãos preferem seu 

interesse particular ao interesse comum, é porque, cegados pelas paixões, eles perdem 

inteiramente de vista o laço que une seu bem próprio ao bem público. Eles não veem que, 

ao sacrificar o interesse comum, prejudicam a eles mesmos” (DERATHÉ, 2009, p. 349). 

Com isso, torna-se impossível elaborar leis justas e o Estado e a liberdade podem entrar 

em declínio. 

A cegueira advinda das paixões sociais ofusca a clareza da percepção acerca do 

que é melhor para si mesmos na condição de membros de um corpo político. Então, como 

poderão manter a liberdade que adquiriram? O que farão para melhor enxergar o bem 

comum? Sem percebê-lo, como poderão se estabilizar na via da liberdade e igualdade que 

outrora propuseram seguir? Rousseau, no Contrato Social, defende: “O povo, por si, quer 

sempre o bem, mas por si nem sempre o encontra. A vontade geral é sempre certa, mas o 

julgamento que a orienta nem sempre é esclarecido. [...] Os particulares discernem o bem 

que rejeitam; o público quer o bem que não discerne” (CS, 1978, p. 56). Dessa forma, o 

filósofo deixa claro que o povo necessita de um guia, noutras palavras, o povo precisa de 

uma formação adequada que os faça perceber que o bem público é o seu próprio bem, a 

fim de que não ocorra uma cisão no homem do pacto social.  

 

1.6- O Burguês e o Cidadão: as duas faces do homem na sociedade. 

O pacto que cria o corpo social, imediatamente, torna duplo o indivíduo que se 

associa; faz de cada um, ao mesmo tempo, súdito e cidadão. A rapidez do instante, 
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todavia, não desenvolve ainda o compromisso público e o amor pela pátria; sua 

consciência e amor continuam pulsando fortemente para sua condição natural individual 

caracterizada como unidade completa em si mesma. Falta no homem social um 

sentimento de pertença ao Estado, do qual ele é, em conjunto com os demais, o soberano. 

A falta deste sentimento traz grande dificuldade ao cidadão no momento de discernir o 

bem público do bem particular e, consequentemente, de querer o que é bom para todos. 

No Contrato Social, nosso filósofo percebeu e enunciou esse perigo de tal forma: 

“Considerando a pessoa moral que constitui o Estado como um ente de razão, porquanto 

não é um homem, ele desfrutará dos direitos de cidadão sem querer desempenhar os 

deveres de súdito – injustiça cujo progresso determinaria a ruína do corpo político” (CS, 

1978, p. 35-36). 

O homem poderá deliberar como membro do corpo soberano, entretanto fazendo 

valer seu bem particular e não o bem de todos, favorecendo o nascimento de leis 

degeneradas. Tal ato provoca a violação da liberdade e da igualdade dos homens no 

Estado Civil, de várias formas, como, por exemplo, a sonegação de impostos que tem 

como consequência a precarização de políticas públicas que poderiam atender a 

população mais necessitada, seja de educação, saúde, moradia, saneamento básico, dentre 

outros. Como já dissemos, a razão pela qual Rousseau afirma que o soberano poderá 

constranger o cidadão a ser livre41 é para que não haja, de forma alguma, poderes injustos 

dentro da associação civil. O cidadão que quer decidir sem considerar o bem público, só 

poderá acarretar o declínio do Estado. Este homem, preocupado apenas consigo mesmo, 

não contribui para a durabilidade da associação.  

O homem civil voltado para si mesmo, preocupado apenas em aparecer, ou em 

parecer ser aquilo que a sociedade quer que ele seja, é o que Rousseau chama de 

burguês42. Derathé afirma: “Há [...] dois tipos de homens civis bem diferentes um do 

outro: o burguês e o cidadão” (DERATHÉ, 1984, p. 111)43. O burguês é o indivíduo 

preocupado apenas com a exterioridade, que perdeu a autenticidade. Ele age em 

conformidade com aquilo que a sociedade valoriza, fazendo de tudo para exibir-se por 

                                                           
41 Cf. CS, 1978, p. 36. 
42 No Contrato Social, em uma longa nota, Rousseau expõe sobre o significado e sentido da palavra cidade, 

praticamente perdido entre os pensadores de sua época. Vejamos: “A maioria considera um burgo como 

sendo uma cidade e um burguês como um cidadão. Não sabem que as casas formam o burgo, mas que são 

os cidadãos que fazem a cidade” (CS, 1978, p. 33; Grifo meu). No Emílio, Rousseau expõe sobre tal figura, 

afirmando que este homem inautêntico “será um desses homens de hoje, um francês, um inglês, um 

burguês; não será nada” (Em, 2004, p. 12; Grifo meu). 
43 Tradução: Profª. Drª. Helena Esser dos Reis. 
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meio de suas posses, conquistas pessoais, dinheiro, dentre tantas outras coisas que cada 

sociedade requeira. Segundo Robert Derathé, Rousseau aborda este homem no Segundo 

Discurso, salientando que tal sujeito não possui mais identidade. 

O burguês é o homem guiado pelo amor-próprio, que muito difere do amor de 

si. Enquanto o amor de si – presente no homem natural e no homem civil – zela pela 

própria conservação, o amor-próprio – sentimento apenas do homem civil - “não passa 

de um sentimento relativo, fictício e nascido na sociedade, que leva cada indivíduo a fazer 

mais caso de si mesmo do que de qualquer outro, que inspira aos homens todos os males 

[...] que constitui a verdadeira fonte da honra” (DD, 1978, p. 307). Tal sentimento é 

desenvolvido no seio da sociedade, cujos membros não sofreram o processo positivo de 

“desnaturação” de modo a tornarem-se partes integrantes do todo. 

A palavra desnaturação utilizada por Rousseau para expressar o processo de 

transformação do homem natural em homem civil, revela que o estado civil não está no 

âmbito da natureza, mas é fruto da arte humana. Eis porque os homens, que contraem um 

compromisso recíproco, criam um corpo artificial. Cabe perguntar, portanto: Se o cidadão 

é um ser artificial, posto que decorre da criação do corpo artificial, então, em que ele 

difere do burguês, homem também artificial? Derathé responde da seguinte forma: “Eles 

[os burgueses] são falsos nos dois sentidos da palavra: não são mais homens verdadeiros 

e não são mais homens verídicos” (DERATHÉ, 1984, p. 119)44. Ser falso, como afirma 

Derathé, pode ser interpretado em contraposição ao homem natural original que é, neste 

sentido, verdadeiro; qualidade negada a qualquer homem civil. Entretanto, o burguês é 

falso em um segundo sentido: não é verídico, ou seja, não está de acordo consigo mesmo, 

vive na aparência de acordo com a opinião dos outros. Essa falta de veracidade, de estar 

de acordo consigo distingue o burguês do cidadão, cujo processo de desnaturação bem 

sucedido faz dele “um ser inteligente e um homem” (CS, 1978, p. 36).  O cidadão, também 

homem nascido da arte, possui o sentimento artificial de amor ao corpo coletivo propício 

para a vida em sociedade, posto que está na origem da virtude cívica, ao passo que o 

burguês não é capaz de servir o bem público.  

A figura do burguês pode ser compreendida no Segundo Discurso. Rousseau 

afirma que com o convívio mais frequente e com a instauração da metalurgia e das artes 

em geral45, os homens começam a se comparar uns aos outros e, com isso, surge o 

                                                           
44 Tradução: Profª. Drª. Helena Esser dos Reis. 
45 Cf. DD, 1978, p. 265. 
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prestígio, em vista do qual atribuem-se valores. Também, a distribuição das terras de 

forma desigual contribui para que surja o desejo de ter a posse de outrem. A desigualdade 

foi um fator decisivo para a degeneração do homem. A riqueza de uns e a pobreza de 

outros contribuíram para a dependência pessoal. Ora, os mais poderosos precisam dos 

mais fracos para trabalharem e aumentarem suas riquezas. Por outro lado, os mais pobres 

precisam do auxílio dos ricos. Dessa forma, os ricos fazem os pobres crerem que 

trabalhando para eles participam dos lucros, sendo que isso é falso. Rousseau 

complementa que: 

Isso faz com que seja falso e artificioso para com uns, e, para com 

outros, imperativo e duro, e o coloca na contingência de iludir a todos 

aqueles de que necessita, quando não pode fazer-se temer por eles ou 

não considera de seu interesse ser-lhe útil. Por fim, a ambição 

devoradora, o ardor de elevar sua fortuna relativa, menos por verdadeira 

necessidade do que para colocar-se acima dos outros, inspira a todos os 

homens uma negra tendência a prejudicarem-se mutuamente, uma 

inveja secreta tanto mais perigosa quanto, para dar seu golpe com maior 

segurança, frequentemente usa a máscara da bondade (DD, 1978, p. 

267). 

 

Nesses moldes, a sociedade do Segundo Discurso surgiu pela capacidade de os 

homens enganarem outrem com a finalidade de se beneficiar; com o intuito de parecerem 

ser benevolentes para que pudessem atingir suas metas individuais sem, contudo, 

considerar o bem-estar do outro. Rousseau afirma: “Com esse desígnio [o rico] inventou 

facilmente razões especiosas para fazer com que aceitassem seu objetivo: ‘Unamo-nos’, 

disse-lhes, ‘para defender os fracos da opressão, conter os ambiciosos e assegurar a cada 

um a posse daquilo que lhe pertence’” (DD, 1978, p. 269). Apenas esse pequeno discurso 

falacioso bastou para oprimir todo um povo. O homem, rico e poderoso, se mostrou capaz 

para iludir pessoas simples e rudes, para enganar e instaurar a mais profunda desigualdade 

social. Nesse sentido, “ser e parecer tornam-se duas coisas totalmente diferentes; e, dessa 

distinção, provém o fausto imponente, a astúcia enganosa e todos os vícios que estão no 

seu cortejo” (DERATHÉ, 1984, p. 119)46. São homens mentirosos, fingidos, 

despreocupados com qualquer autenticidade.  

Aqui, o homem deixa o seu estado natural, de perfeita harmonia consigo mesmo, 

autenticidade e independência e, tão tola quanto gananciosamente, se acorrenta, pelo 

pacto ilegítimo. Abandona seu primitivo estado e deprava-se, torna-se outro ser 

                                                           
46 Tradução: Profª. Drª. Helena Esser dos Reis. 
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completamente diferente daquele original. No pacto social do Contrato, o homem, frente 

às dificuldades vigentes, encontra pelo pacto legítimo a maneira adequada de permanecer 

livre, da mesma forma que o era antes. 

A desnaturação negativa, que transforma o homem em burguês, prejudica a vida 

do corpo artificial e torna a vida humana, por assim dizer, desumana, pois contraria aquilo 

que o homem é por natureza: um ser livre. Essa perda da autenticidade leva nosso filósofo 

a crer que o homem, aos poucos, torna-se irreconhecível, pois não se sabe mais o que é 

dele e o que é pura aparência. No prefácio do Discurso sobre a Desigualdade, Rousseau 

usa uma metáfora que é a base de toda sua argumentação da descaracterização do homem. 

Leiamos: 

Como a estátua de Glauco, que o tempo, o mar e as intempéries tinham 

desfigurado de tal modo que se assemelhava mais a um animal feroz do 

que a um deus, a alma humana, alterada no seio da sociedade por 

milhares de causas sempre renovadas, pela aquisição de uma multidão 

de conhecimentos e de erros, pelas mudanças que se dão na constituição 

dos corpos e pelo choque contínuo das paixões, por assim dizer mudou 

de aparência a ponto de tornar-se quase irreconhecível e, em lugar de 

um ser agindo sempre por princípios certos47 e invariáveis, em lugar 

dessa simplicidade celeste e majestosa com a qual seu autor a tinha 

marcado, não se encontra senão o contraste disforme entre a paixão que 

crê raciocinar e entendimento delirante (DD, 1978, p. 227). 

 

 Mais adiante no texto, Rousseau ainda clama pela raça humana que, quanto mais 

se afasta de sua condição primitiva e adquire novos conhecimentos, se torna incapaz de 

conhecer que é o homem, ou quem foi. Certamente, isso também torna difícil a tarefa de 

ser um “ser que age por princípios certos”, como lemos na citação acima. Esses princípios 

devem seguir a natureza humana, basear-se naquilo que o homem é, para, dessa forma, 

estabelecer condutas de ação com o objetivo de prolongar no tempo a instituição artificial. 

O pacto de associação feito entre ricos e pobres transforma o homem em 

burguês. Para o autor, tal espécie de homem não deveria surgir para que o Estado Civil 

pudesse viver por mais tempo; o ideal seria que o homem pudesse tornar-se apenas 

cidadão genuíno, em acordo com os princípios norteadores do direito político 

estabelecidos no Contrato Social. Este, mesmo sendo um ser artificial, segue princípios 

ligados à natureza humana, é autêntico. Derathé afirma que “a cidade é ela mesma uma 

coisa artificial, um produto da arte: ela repousa sobre ‘convenções’ e é o pacto social que 

                                                           
47 Grifo meu. 
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a institui. [...] Os homens não podem tornar-se cidadãos sem sofrer uma transformação 

profunda, uma verdadeira desnaturação” (DERATHÉ, 1984, p. 120)48. Essa desnaturação 

fará com que o homem troque sua condição primeira por uma nova condição, fruto da 

arte. 

O importante é notar que essa nova condição deve seguir a natureza, o que 

significa dizer que o homem, transformado em cidadão, será autônomo por seguir as leis 

civis. Se no estado primitivo o homem se limitava apenas pelas leis naturais, no Estado 

Civil legítimo, portanto diferente daquele do Segundo Discurso, o homem será limitado 

pelas leis civis, condições morais, artificiais, obedecendo a si mesmo.  

O cidadão não se preocupa em aparecer por seus títulos privados, mas, em atingir 

o prestígio público. Isto não significa ser valorizado pela conquista individual, todavia 

pela vitória coletiva. O cidadão, longe de se preocupar em deter mais poderes que outrem, 

atenta-se para a condição de liberdade do Estado. O legítimo cidadão está voltado para a 

soberania do Estado: “Ora, se queremos que os cidadãos continuem livres no seio do 

Estado, isto é, que eles não estejam submetidos à vontade de um homem ou de vários, é 

preciso que o povo conserve para si mesmo o exercício da soberania” (DERATHÉ, 2009, 

p. 385). Derathé expressa claramente que a liberdade individual só é possível se os 

cidadãos estão sempre lutando pela autonomia do soberano, ou seja, deles mesmos. 

O cidadão, diferentemente do burguês, não possui dupla face. Isso quer dizer que 

ele, mesmo vivendo de maneira artificial, possui, tal como afirma Derathé em O Homem 

segundo Rousseau, “uma existência plenamente humana” (DERATHÉ, 1984, p. 121)49. 

Este homem autêntico, que compõe o soberano, não se arrasta em contradições 

existenciais, pois ele não se divide cruelmente entre os interesses particulares e as 

obrigações públicas. Em contraposição ao burguês, que mesmo tendo participado do 

pacto de associação elabora leis que beneficiam apenas a ele, ou a um grupo particular, 

não zelando pela liberdade e igualdade de todos, o cidadão se reconhece no seio da 

comunidade do tratado social, age por si mesmo tendo, no lugar das forças individuais, 

as forças públicas50.  

Para Rousseau, o Estado Civil só será legítimo se os membros do soberano forem 

de fato cidadãos. Isso significa dizer que, embora o cidadão seja uma pessoa particular, 

                                                           
48 Tradução: Profª. Drª. Helena Esser dos Reis. 
49 Tradução: Profª. Drª. Helena Esser dos Reis. 
50 Cf. CS, 1978, p. 57. 
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pela virtude cívica torna-se parte da pessoa pública, do corpo político: “O homem civil 

não é mais do que uma unidade fracionária dependente do denominador e cujo valor está 

em sua relação com o todo, que é o corpo social” (DENT, 1996, p. 100). Dessa maneira, 

o Estado possui uma vida saudável se nenhum de seus membros almeja o que difere do 

desejo de todo o corpo social, no que tange o âmbito público. 

Para termos cidadãos virtuosos, que se ligam fortemente à pátria, que amam sua 

nação, é preciso que o processo de desnaturação ocorra de modo a transformá-lo em parte 

de um todo maior. Originalmente, os indivíduos não são ligados a nada externo, 

representam a totalidade para si mesmos. E é por causa disso que pode haver confusão no 

interior de cada homem e, certamente, distúrbios semelhantes aos do Segundo Discurso. 

Eis que surge a necessidade de bem orientar o processo de desnaturação humana. 

 

1.7- Da desnaturação como processo formador. 

Conforme o pensamento de Rousseau, o homem é naturalmente bom. Contudo, 

visto que não há moralidade na natureza, o sentido de bondade nesse caso não é moral, 

mas significa que está em acordo com a ordem natural, pois “tudo está bem quando sai 

das mãos do autor das coisas” (Em, 2004, p. 7). Dessa forma, bondade é estar de acordo 

com a natureza, é ser autêntico, verídico. Todos os “vícios que se imputam ao coração 

humano não lhe são em absoluto naturais51” (CB, 2004, p. 21), defende nosso filósofo na 

Carta a Christophe de Beaumont. Não sendo naturais, só podem se originar, como já 

analisamos, da sociedade. O problema que precisamos enfrentar, então, é saber se é 

possível proteger o homem, que passa do estado de natureza para o estado social, dos 

vícios que decorrem desta nova condição. 

Em algumas de suas obras, tais como o Contrato Social e o Emílio, Rousseau 

alega que, a fim de que um Estado possa se prolongar no tempo, seus membros devem se 

transmutar de homens naturais para homens civis. Isso deve ocorrer não só por direito, 

                                                           
51 Podemos ler o parágrafo na íntegra: “O princípio fundamental de toda a moral, sobre o qual refleti em 

todos meus escritos, e que desenvolvi neste último com toda clareza de que era capaz, é que o homem é um 

ser naturalmente bom, que ama a justiça e a ordem; que não há nenhuma perversidade originária no coração 

humano, e que os primeiros impulsos da natureza são sempre corretos. Mostrei que a única paixão que 

nasce com o homem, a saber, o amor de si, é uma paixão em si mesma indiferente quanto ao bem e ao mal; 

que ela só se torna boa ou má por acidente e segundo as circunstâncias em que se desenvolve. Mostrei que 

todos os vícios que se imputam ao coração humano não lhe são em absoluto naturais; fiz ver a maneira 

como nascem e, por assim dizer, segui sua genealogia, mostrando como, por uma contínua deterioração de 

sua bondade originária, os homens se tornam, enfim, o que são” (CB, 2004, p. 21). 
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mas de fato52. A transformação deve ser profunda fazendo com que cada um necessite 

vitalmente de toda a comunidade. Podemos ler nas palavras do filósofo: 

O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro 

absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. 

O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao 

denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo 

social (Em, 2004, p. 11). 

 

Ainda ele acrescenta algo que é o ponto fulcral de nossa pesquisa: 

 

As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o 

homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e 

transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular já 

não se julgue como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja 

perceptível no todo. Um cidadão de Roma não era nem Caius, nem 

Lucius; era um romano (Em, 2004, p. 12). 

 

O que pretende Rousseau é investigar as condições de possibilidade para que o 

homem possa “chegar a identificar-se em certa medida com esse todo maior, a sentir-se 

membro do seu país, a amá-lo [...]” (EP, 2003, p. 23). Isto é, nosso autor busca discutir 

como impulsionar o homem ao Estado e, concomitantemente, cravar o Estado dentro do 

homem. Podemos ler tal ideia nos Princípios do Direito Político: “Aquele que ousa 

empreender a instituição de um povo deve sentir-se com capacidade para, por assim dizer, 

mudar a natureza humana, transformar cada indivíduo, que por si mesmo é um todo 

perfeito e solitário, em parte de um todo maior” (CS, 1978, p. 57). O exemplo mais claro 

que Rousseau apresenta sobre esse civismo está no Emílio, onde autor expõe, em uma 

história retirada de Plutarco, o mais alto sentimento patriótico. Ele escreve:  

Uma mulher de Esparta tinha cinco filhos no exército e esperava 

notícias da batalha. Chega um hilota; ela lhe pede as notícias, tremendo. 

‘Vossos cinco filhos foram mortos. – Vil escravo, terei perguntado isso? 

– Nós ganhamos a batalha!’ A mãe corre até o templo e dá graças aos 

deuses. Eis a cidadã (Em, 2004, p. 12). 

 

Esse é o cidadão ideal que almeja nosso autor. Por isso, ele defende que o homem 

desenvolva virtudes cívicas que o façam cidadão. Que ele se transforme, que deixe de ser 

aquele que obedece aos impulsos egoístas, e passe a ter por máximas as leis da vontade 

                                                           
52 Aqui nos referimos à passagem do Contrato, onde Rousseau afirma que ao formar o corpo social, 

“imediatamente” o homem passa a ser cidadão (Cf. CS, 1978, p. 33). Nós defendemos que é somente a 

partir da desnaturação que o homem, de fato, torna-se cidadão. 
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geral: “O que significa que o indivíduo tornado cidadão passará por uma conversão 

psicológica profunda, produzindo nele uma consciência moral antes inexistente” 

(VENTO, 2006, p. 73). Nesse sentido, encontramos nos textos de Rousseau o incentivo 

para que o homem se aperfeiçoe no Estado e não se deprave. Que ele use de suas 

potencialidades, não para o benefício próprio, mas para o bem de todo o corpo político. 

Que ele supere a inclinação em ser um burguês, de querer parecer ser aquilo que ele não 

é. Que consiga perceber o vínculo existente entre o interesse próprio e o interesse do 

corpo coletivo, de modo que possa vir a tornar-se um cidadão. 

Quando Rousseau alega que os homens devem ser desnaturados, transformados 

em parte de um todo maior, ele não tem dúvida que os homens são também seres 

individuais, com interesses próprios.  Ele não quer abolir a individualidade de cada um. 

Ele deseja apenas que todos os indivíduos aderidos aos pacto social adequem sua 

condição de um todo perfeito e solitário em um outro modo de vida: em fração de um 

todo formado pelo contrato, a fim que as decisões públicas sejam as mais salutares para 

a república. Trata-se de zelo para com a coisa pública e não supressão.   

Rousseau explica que os homens, pelo pacto, adquirem uma duplicidade de 

papéis que transparece na dupla denominação que cada um recebe: cidadão e súdito. Não 

se trata de duas pessoas, mas de uma apenas que desempenha duas funções na sociedade 

e, portanto, preserva em cada âmbito características próprias. Dent afirma que, no 

momento que Rousseau destaca a “necessidade de transformar cada indivíduo numa parte 

de um todo maior, o diz com a intenção de que as pessoas superem sua preocupação com 

interesses estreitos, egoístas, particulares, que as colocam em conflito e competição com 

outras” (DENT, 1996, p. 101). A partir do momento que tal pessoa adquire o sentimento 

cívico, pouco provavelmente se sentirá prejudicada ao doar-se ao Estado. Pelo contrário, 

sentir-se-á valorizada, pois sua vida é constituída pelo corpo político ao mesmo tempo 

em que contribui para preservá-lo. 

Por meio da desnaturação, os sentimentos originais que o homem possuía, a 

piedade e o amor de si, darão origem ao sentimento cívico, ou seja, o amor pela pátria. O 

cidadão será imbuído do fervor patriótico, que impulsiona o cidadão a integrar-se ao 

Estado e a desenvolver a virtude cívica. Nesse sentido, Souza adverte que: 

Não se pode confundir a bondade da qual Rousseau fala com a virtude, 

uma coisa é a condição da natureza, que colocou no homem essa 

tendência ao bem que, como dissemos anteriormente, pode ser 

escurecida, mas a virtude é uma agência de combate, é uma ação em 
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direção ao bem comandada pelo interesse em dominar as paixões 

deletérias e confeccionadas em sociedade (SOUZA, 2011, p. 65-66). 

 

É pela virtude adquirida com a devida desnaturação, formação, que o cidadão 

poderá seguir a vontade geral e manter o Estado legítimo longe da dependência de 

particulares. A virtude cívica parece ser a condição fundamental para que o Estado possa 

ter vida longa, pois o homem conseguirá superar os vícios que o convívio em sociedade 

pode trazer. A virtude requer um esforço pessoal, compromisso com o bem público e o 

justo direcionamento das forças, sentimentos e razão pessoal, com a finalidade de não 

permitir que a vontade particular sobrepuje a vontade do corpo soberano. Portanto, o que 

é o homem virtuoso? Rousseau defende que é “aquele que é capaz de vencer suas 

afeições, pois então ele segue a razão, a consciência; faz seu dever, mantém-se na ordem 

e nada o pode afastar dela” (Em, 2004, p. 656). 

Apesar de, nesse contexto, Rousseau estar ensinando seu aluno fictício sobre o 

homem virtuoso, podemos transferir tal conceito para o cidadão virtuoso, que não infringe 

“la sainteté du contrat” (ROUSSEAU, 1966, p. 53), mas mantém-se no contrato de forma 

justa, íntegra e contribui para a manutenção de uma sociedade benfazeja. Se os cidadãos 

não tiverem virtude, de nada adiantará ter leis, pois serão palavras jogadas ao vento; 

quando os cidadãos não possuem disposição para seguir a vontade geral, não estão 

imbuídos do compromisso com o bem público e, certamente, não se organizarão de forma 

a preservar a liberdade de cada um. Com isso, podemos afirmar que sem virtude cívica, 

nenhuma sociedade legítima sobrevive aos ataques do tempo. E se os homens 

permanecem unidos, ou melhor, juntos por aglomeração, o Estado “só subsiste por uma 

forma ilusória e vã, quando se rompeu o liame social” (CS, 1978, p. 118). 

Por hora, já sabemos que a desnaturação direcionada para a liberdade é o melhor 

caminho para que o Estado seja formado por homens íntegros, justos e conscientes da 

união contratual. Sem tal desnaturação, o forte embate entre os interesses particulares e o 

interesse público pode acabar na inevitável decadência da sociedade civil. Isso ocorre, 

como discutimos, pelo fato de os homens não estabelecerem um elo que permitia 

constituir o Estado, conectando perfeitamente os componentes do corpo social: “É esta 

unidade formal que define a perfeição de uma constituição de homens livres. Ou seja, é a 

adesão de cada um ao espírito coletivo e a sobreposição do cidadão ao indivíduo que 

configura, para Rousseau, o ideal supremo de liberdade” (VENTO, 2006, p. 78). 
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Todavia, ainda não aprofundamos o tema da desnaturação. Pudemos ler nos 

textos de Rousseau que a desnaturação é responsável por mudar a natureza humana. 

Entretanto, não temos à vista quais são os passos que pretende dar nosso filósofo para a 

constituição de cidadãos autênticos. O que sabemos é que ele não pretende seguir o 

percurso que verificamos em alguns trechos do Segundo Discurso, ou seja, não quer que 

o homem seja formado pelas vias da dependência, da escravidão, da necessidade de 

pessoas mais poderosas. Outrossim, Rousseau não pretende elaborar um projeto político-

pedagógico em vista do qual um sábio possa dirigir o povo à revelia de sua participação. 

Afinal, já sabemos que alienar a vontade geral a outrem, segundo a filosofia de Rousseau, 

é ilegítimo. Contudo, ele admite, em certos casos53, que pode ocorrer da vontade geral 

emudecer.54  

Nossa investigação se dedicará, então, à possibilidade de pensar numa formação 

que favoreça o desenvolvimento do cidadão. Quais são os passos pensados por Jean-

Jacques Rousseau para a transição do homem natural ao homem civil? Além do mais, 

sabemos que nosso filósofo pensou em dois rumos para a educação dos homens, uma 

descrita no Emílio, ou Da Educação e outra diluída em obras como Contrato Social, 

Tratado da Economia Política e Considerações sobre o governo da Polônia. Resta-nos 

investigar com afinco qual é o modelo ideal e quem deve formar o homem que pretende 

ser um autêntico cidadão, amante de sua pátria, que saiba ter a virtude cívica em seu 

coração para as corretas deliberações no Estado, ou seja, que preze pela liberdade civil 

acima de tudo. 

  

                                                           
53 “Conclui-se do precedente que a vontade geral é sempre certa e tende sempre à utilidade pública; donde 

se segue, contudo, que as deliberações do povo tenham sempre a mesma exatidão” (CS, 1978, p. 46). 
54 “[...] Quando o interesse mais vil se pavoneia atrevidamente com o nome sagrado do bem público, então 

a vontade geral emudece – todos guiados por motivos secretos, já não opinam como cidadãos [...]” (CS, 

1978, p. 118). 
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Capítulo Segundo: 

Dos modelos de formação rousseauístas: em 

busca do cidadão patriótico 

Tendo em vista o problema levantado no capítulo anterior, ou seja, a 

degeneração do homem em sociedade, nos propomos, neste capítulo, investigar qual seria 

a melhor educação para o homem que vive em sociedade, com vistas à formação do amor 

pátrio. Para isso, pesquisaremos, em primeiro lugar, os dois objetivos de educação 

apresentados pelo filósofo, um em sua obra Emílio e o outro no Tratado sobre economia 

política e no Contrato Social.  Partindo dos objetivos de cada modelo de educação, 

verificaremos as figuras centrais no processo de formação, a saber: o educando, alvo de 

cada modelo de educação, bem como o educador nas formas de Preceptor e Legislador. 

Nosso intento é   detectar qual o modelo ideal de formação para o desenvolvimento da 

liberdade civil. 

 

2.1-  Do objetivo do Emílio ou Da Educação. 

 

Antes de iniciarmos propriamente este tópico é de bom alvitre ressaltarmos que 

nosso propósito é encontrar algumas bases que nos permitam pensar a formação 

patriótica. Nesse sentido, o recurso ao Emílio se funda no fato de percebermos nesta obra 

uma formação que não é avessa à cidadania, ainda que não seja este (a formação da 

cidadania) o seu objetivo. Verificaremos como ocorre a educação no Emílio, a fim de 

fazermos um contraponto com o outro modelo educacional, presente em outras obras de 

Rousseau. 

Emílio ou Da Educação, publicado em 1762, traz em seu bojo conceitual uma 

série de reflexões sobre educação, moral, religião e, claro, política. Mesmo seu autor no 

prefácio tendo advertido ao leitor sobre o formato do texto, descrevendo-o como uma 

“coletânea de reflexões e de observações, sem ordem e quase sem sequência” (Em, 2004, 

p. 3) não devemos nos deixar enganar. Rousseau, acreditamos, escreveu sua obra 

seguindo esse formato, para marcar como é a vida do homem, ou seja, cheia de confusões 

e paradoxos. Ainda no prefácio desta grande obra declara que pouco se ocupará em tratar 
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da importância da boa educação. Isso significa afirmar que ele se debruçará sobre o tema 

da educação não para mostrar seus benefícios ou como educar; ele não pretende fazer um 

manual de educação. Problematizando e descrevendo o modo como ele pensou a 

formação, endereça essa obra para “uma boa mãe que sabe pensar” (Em, 2004, p. 3).  

Encontramos assim uma semelhança entre o Contrato Social que, no plano do dever ser, 

apresenta os princípios do direito político e o Emílio55, no qual ele pensa princípios56 

gerais da formação do homem57. 

Uma crítica que o mestre Rousseau faz a educação de sua época diz respeito à 

ênfase dada ao que o homem deve conhecer. Com isso, fazem com que as crianças 

aprendam sem saber se elas estão em condições cognitivas e morais de tal conhecimento. 

Ele afirma: “Procuram sempre o homem na criança, sem pensar no que ela é antes de ser 

homem” (Em, 2004, p. 4). Isso quer dizer que a educação de sua época era voltada 

simplesmente para fazer das crianças homens em miniatura. Não tinham a preocupação 

de conhecer as crianças, melhor dizendo, não se atentavam para cada fase da vida humana, 

antes de torna-lo um adulto. Nesse sentido, compreendemos a razão de J.-J. Rousseau ter 

redigido o seu livro em fases: ele pretende refletir passo a passo sobre a maturação 

humana até a sua inclusão na sociedade. 

Rousseau deixa claro que seguirá a marcha da natureza em vista da preservação 

da bondade natural evitando a reprodução dos vícios inerentes à vida em sociedade. “Se 

Emílio não será educado pela sociedade ele deve ser educado pela ‘natureza’” (PARRY, 

2006, p.251). É seguindo a marcha da natureza que o homem poderá se tornar um homem 

de virtude. Afastando-se da natureza, ao socializar-se adquire vícios que o transforma em 

burguês, como já analisamos no primeiro capítulo e esse não é o objetivo de nosso 

filósofo.  

Encontramos logo no início do Livro I do Emílio a marcante afirmação de 

Rousseau que guiará nossa reflexão: “Tudo está bem quando sai das mãos do autor das 

                                                           
55 Sobre o objetivo e o público do Emílio, podemos conferir também nas Cartas escritas da montanha, na 

qual o autor afirma que: “Trata-se de um novo sistema de educação, cujo plano submeto à análise dos sábios 

e não de um método para os pais e as mães, com o qual nunca sonhei. Se alguma vez, por meio de imagens 

bem comuns, pareço dirigir-lhes a palavra, é para me fazer melhor entender ou para me explicar melhor 

com menos palavras” (CM, 2006, p. 284). 
56 “Eis o que procurei fazer em todas as dificuldades que se apresentam. Para não engrossar inutilmente o 

livro, contentei-me em colocar os princípios, cuja verdade cada qual deve perceber” (Em, 2004, p. 30 – 

Grifo meu). 
57 “Apesar de tantos escritos que, segundo dizem, só têm por fim a fim a utilidade pública, a primeira de 

todas as utilidades, que é a de formar homens, ainda está esquecida” (Em, 2004, p. 4). 
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coisas, tudo degenera entre as mãos do homem” (Em, 2004, p. 7). O estado primeiro do 

homem, que já apresentamos no primeiro capítulo, é a bondade. O homem como ser 

natural originalmente está em perfeita harmonia com o todo. Não encontramos no homem 

primitivo qualquer traço de degeneração. Todavia, quando as coisas saem das mãos de 

seu autor e caem nas mãos humanas, tudo se deforma.  

Percebemos, portanto, que o genebrino reforça no Emílio o que havia escrito no 

Discurso sobre a desigualdade. Neste, vislumbramos o relato da estátua de Glauco que, 

com o passar do tempo e as intempéries a tinham desfigurado, até ao ponto de ela tornar-

se “quase irreconhecível” (DD, 1978, p. 227). Entretanto, notamos também um fato 

importante nessa citação que nos permite dar um salto para adentrarmos na análise do 

Emílio, isto é a palavra quase58. Tal palavra indica que a estátua do referido deus não 

estava totalmente desfigurada, que havia ainda meios para a sua restauração. E que para 

isso era necessário empregar a arte, ou seja, as mãos humanas. E é a partir desta 

perspectiva que retomamos o Emílio.  

É pela arte da restauração ou reconfiguração, que Rousseau afirma que se pode 

fazer o homem se aproximar ao máximo de sua natureza, ou seja, de sua autenticidade, 

mais perto das mãos do autor de todas as coisas. O processo educacional visa auxiliar o 

homem a desenvolver suas faculdades e talentos sem se afastar daquilo que o faz veraz. 

Neste sentido, Pierre Burgelin defende que: “O homem da natureza permanece bom se 

sua liberdade se torna racional, se sua consciência ama o bem, se suas paixões são 

domesticadas pela subordinação do corpo à alma e a disciplina da imaginação” 

(BURGELIN, 1969, p. 90)59. Trata-se, pois do homem virtuoso que sabe dominar tudo o 

que não contribui para sua liberdade, pois esta é, conforme nosso filósofo, o maior de 

todos os bens da humanidade: “O único que faz a sua vontade é aquele que não precisa 

para tanto colocar o braço de outrem na ponta dos seus. Segue-se daí que o primeiro de 

todos os bens não é a autoridade, mas a liberdade” (Em, 2004, p. 80-81). 

Mas como preservar no homem, desde sua infância, a sua bondade natural? 

Como desenvolver esse ser que vem ao mundo tão limitado? “Nascemos fracos, 

precisamos de força; nascemos carentes de tudo, precisamos de assistência; nascemos 

                                                           
58 Quem bem percebeu esse detalhe foi o Professor Wilson Paiva em sua tese de doutoramento intitulada 

Da reconfiguração do homem: Um estudo da ação político-pedagógica na formação do homem em Jean-

Jacques Rousseau. 
59 Tradução minha. 
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estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos 

quando grandes nos é dado pela educação” (Em, 2004, p. 9). E tal educação nos vem, 

segundo Rousseau, através dos três mestres, a saber: a natureza, as coisas e os homens. 

Cada um exerce um papel fundamental na educação das crianças. Segundo Wilson Paiva: 

Denominadas de “mestres”, essas figuras não recebem de Rousseau 

uma análise aprofundada, mas tão-somente uma ideia acerca de sua 

constituição e os efeitos de sua ação. Mas são suficientes para 

entendermos que não se tratam propriamente de pessoas, mas de modos 

pelos quais a educação acontece, bem como canais formativos de 

realização do processo educacional. São dimensões distintas do 

processo educacional que, no entanto, podem ser conjugadas para um 

melhor desenvolvimento desse processo (PAIVA, 2010, p. 156). 

 

Sobre o método, Rousseau propõe seguir a educação negativa, a fim de evitar 

nascer qualquer tipo de vícios no indivíduo: “Forma desde cedo um cercado ao redor da 

alma de teu filho” (Em, 2004, p. 8). E mais adiante Rousseau bem explica essa educação 

negativa: 

Consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em proteger o 

coração contra o vício e o espírito contra o erro60. Se pudésseis nada 

fazer e nada deixar que fizessem, se pudésseis levar vosso aluno são e 

robusto até a idade de doze anos sem que ele soubesse distinguir a mão 

esquerda da direita, desde vossas primeiras lições os olhos de seu 

entendimento se abririam para a razão; sem preconceitos, sem hábitos, 

ele nada teria em si que pudesse obstar o efeito de vossos trabalhos. 

Logo se tornaria em vossas mãos o mais sábio dos homens e, 

começando por nada fazer, teríeis feito um prodígio de educação (Em, 

2004, p. 97). 

 

Rousseau se preocupa demasiadamente em proteger as crianças dos vícios para 

que elas possam desenvolver o bom uso da razão, do julgamento, para serem homens 

íntegros, honestos, mesmo vivendo em uma sociedade corrompida, como a França de sua 

época. Nosso filósofo não está preocupado se seu aluno imaginário, o Emílio, irá se tornar 

padre, soldado, magistrado, mas que ele seja, em primeiro lugar, um homem61. 

Entretanto, como educar tal criança se a sociedade e, consequentemente, as 

instituições de ensino são, para Rousseau, reprodutoras de homens degenerados? Como 

                                                           
60 É preciso ressaltar que a educação negativa é apenas a primeira parte da formação de Emílio. À medida 

que os anos passarem, a educação negativa dada a ele será cada vez mais positiva, ou seja, voltada ao ensino 

da virtude e de conhecimentos úteis sobre as coisas e os homens. 
61 Cf. Em, 2004, p. 15. 
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bem desnaturar62 o homem se a sociedade como um todo está embrenhada em vícios? 

Rousseau se preocupa em tecer críticas às instituições políticas de sua época, porque tais 

instituições, tinham por objetivo adequar as crianças às convenções por meio da 

imposição de conhecimentos e costumes e não eram capazes formar um homem 

autêntico63. Conforme lemos em Geraint Parry, Rousseau não aprova essa forma de 

educação, denominada positiva, por simplesmente reforçar as convenções sociais 

vigentes, obrigando as crianças amadurecerem prematuramente. Dessa forma, segundo o 

comentador, a “educação tornou-se uma forma de adestramento de equinos” (PARRY, 

2006, p. 253)64. Então, a solução segundo o filósofo de Genebra é educar Emílio distante 

das metrópoles.  

Quando Rousseau deixa claro no Emílio ser necessário o exílio de seu aluno, 

pois já não existe mais instituições públicas, ele tem mente as grandes repúblicas do 

passado, como modelo ideal. Então, se não existe mais instituições que se preocupem 

com o bem púbico “já não pode haver cidadãos” (Em, 2004, p. 13), pois o verdadeiro 

cidadão é aquele que foi criado no berço de uma pátria legítima. Logo, para não reproduzir 

os burgueses parisienses que Rousseau critica, ele leva Emílio, órfão de pai e mãe65, para 

viver no campo de modo a receber uma educação doméstica66. 

Pela educação doméstica, Rousseau pretende fazer de Emílio, em primeiro lugar, 

um homem autônomo, capaz de guiar a si mesmo. Longe dos maus costumes que as 

grandes cidades produziam, Emílio encontra melhores condições de conhecer a si mesmo. 

Isso se justifica porque, as instituições civis e escolares ensinavam a todos algumas 

funções específicas e costumes degenerados, para dar continuidade à estrutura social 

pervertida. Contra essa prática, nosso autor escreve: “tomei o partido de tomar um aluno 

imaginário, [...] para trabalhar em sua educação e conduzi-la desde o momento de seu 

nascimento até que, já homem, já não precise de outro guia que não ele mesmo” (Em, 

2004, p. 29). Longe do turbilhão de barulhos e confusões da sociedade, Emílio pode 

experimentar a si mesmo e aos poucos adquirir condições de se guiar sem precisar de 

outras pessoas.  

                                                           
62 Cf. 1.7 dessa Dissertação. 
63 Cf. PAIVA, 2010, p. 155. 
64 Tradução minha. 
65 Cf. Em, 2004, p. 33. 
66 “Os atrativos da vida doméstica são o melhor contraveneno para os maus costumes” (Em, 2004, p. 22). 
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Por um lado, Rousseau afirmou que quando a obra sai das mãos do autor de todas 

as coisas e cai nas mãos do homem, tudo tende a se degenerar; por outro, vimos que é por 

meio da educação que nosso filósofo pretende reconstruir a face do homem natural. Cabe, 

então, questionar: como unir natureza e educação, sendo esta última uma arte, criação do 

homem? Além do mais ele mesmo nos adverte no Livro I da obra ora em questão: “uma 

vez que a educação é uma arte, é quase impossível que ela tenha êxito, já que o concurso 

necessário a seu sucesso não depende de ninguém” (Em, 2004, p. 9). A educação é uma 

obra de arte, pois é o próprio homem que a conduz; segue-se que o êxito de tal arte é 

incerta, de modo que a tarefa do educador é de mais ou menos de se aproximar do alvo. 

Seu objetivo não é trazer de volta o homem original, descrito na primeira parte do 

Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, mas o 

homem autêntico, que está em acordo consigo mesmo e não vive preocupado com as 

aparências.  

Mesmo tendo sido educado afastado das convenções sociais, Emílio será um 

homem de cultura. Mas a cultura não é degenerativa por ser obra humana? Ora, aqui 

depende de como ela é usada, manuseada, conduzida. Isto é, depende de quem faz o 

trabalho de formar um homem. Tal como comenta Paiva sobre o Discurso sobre as 

ciências e as artes, que depois de Rousseau ter recebido inúmeras críticas pelo que 

escreveu, em uma resposta ao Sr. Padre Raynal ele “se defende afirmando que apesar de 

corromper os costumes, a cultura das ciências e das artes pode ser aproveitada pelo sábio 

e, dessa forma, utilizada para o desenvolvimento das virtudes” (PAIVA, 2010, p. 132). 

Mas quem é esse sábio que pode bem aproveitar as artes? Não seria ele corrompido por 

ser um homem? Rousseau aqui trata do Preceptor que assumirá a tarefa de cuidar do 

Emílio até sua idade adulta. Portanto, vejamos quem é ele e o que deve fazer para atingir 

a sua meta incerta: formar um homem livre e virtuoso. 

 

2.2- Do Preceptor e sua tarefa frente ao Emílio. 

 

A formação do Emílio dependerá desse homem incrível, o Preceptor. Jean-

Jacques Rousseau defende que o principal educador, que deve homens à sociedade é o 

pai. Entretanto, se ele mesmo não pode fazê-lo, que encontre um bom amigo para ajudá-

lo nessa sublime missão. Esse amigo assumirá o papel de guia da criança, alguém com 

espírito sublime que poderá conduzi-la à virtude. Vejamos: “Um Preceptor! Que alma 
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sublime... Na verdade, para criar um homem é preciso ser ou pai, ou mais do que um 

homem” (Em, 2004, p. 28). “Ser mais que um homem”, tal como afirma o filósofo, mostra 

que se espera um homem extraordinário: “esse raro mortal não pode ser encontrado? Não 

sei. Nestes tempos de aviltamento, quem sabe a que ponto de virtude ainda pode chegar 

uma alma humana? Mas supomos que tal prodígio tenha sido encontrado” (Em, 2004, p. 

28). Nesse caso é o próprio Jean-Jacques67 assumindo o papel de sábio educador68. 

Cerizara aponta que: 

Para o exercício da função de governante, Rousseau observa que é 

imprescindível possuir atributos de natureza tanto intelectual quanto 

moral e passa a discorrer sobre a dificuldade de se conseguir um homem 

que reúna aqueles pré-requisitos. Reconhecendo que é quase impossível 

encontrá-lo, Rousseau nos convida a imaginar tal homem ideal para 

desempenhar como Preceptor, a fim de que, considerando suas 

atribuições, concluamos sobre sua formação (CERIZRA, 1990, p. 51). 

 

Um bom Preceptor, para Rousseau, deve também ser um bom observador de 

homens, conhecedor de sua natureza. Então, nosso filósofo se pergunta, o que seria 

necessário para bem observar os homens? Ele responde: “Um grande interesse por 

conhecê-los, uma grande imparcialidade para julgá-los, um coração suficientemente 

sensível para compreender todas as paixões humanas e suficientemente calmo para não 

experimentá-las” (Em, 2004, p. 339). Dessa forma, o filósofo de Genebra alerta para a 

necessidade de uma alma superior, como vimos acima; um homem extremamente atento 

para conduzir a educação de Emílio. 

Rousseau defende que o Preceptor de uma criança deve ser jovem, mas que seja 

tão jovem na medida que já seja um sábio. Da mesma forma, declara que deseja que o 

Preceptor ganhe a confiança da criança. Pela confiança com seu formador o formando se 

abre, para desenvolver os princípios da educação. Rousseau defende que: “quando, 

porém, consideram-se um ao outro como pessoas que devem passar os dias juntos, é 

importante para eles se façam amar um pelo outro69, e por isso mesmo se tornam 

                                                           
67 “Inicialmente, decorre-nos simplesmente este fato: Rousseau não se vê como Preceptor, substituto de um 

pai culpável por não ter aceitado educar, ele mesmo, seu filho. Entretanto, ele não é um mercenário, ele se 

fez pai espiritual, enquanto que, o pai conforme a natureza desapareceu” (BURGELIN, 1969, p. 129 – 

Tradução minha). 
68 “Não falo aqui das qualidades de um bom Preceptor; eu as suponho, e me suponho dotado de todas essas 

qualidades. Ao ler esta obra, verão de que liberalidade usei a meu respeito (Em, 2004, p. 30 – itálicos meus). 
69 Grifo meu. 
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queridos” (Em, 2004, p. 33). Com base na confiança forma-se um vínculo afetivo, sem o 

qual nada se pode fazer para formar um homem.  

Por isso, o Preceptor deve saber o que fazer, ter objetivos bem claros para com 

o formando e amá-lo. Mas ainda vale ressaltar que na primeira fase da vida, o Preceptor, 

mais que introduzir coisas, deve evitar muitas coisas, como já vimos acima, a fim de que 

a criança se conheça primeiramente e experimente sem preconceitos. 

Por falar em amor, Rousseau expressa bem que a educação além de passar 

necessariamente pela experiência, deve, da mesma forma, tanger os sentimentos: “É no 

coração do homem que está a vida do espetáculo da natureza; para enxergá-lo, é preciso 

senti-lo” (Em, 2004, p. 217). O Preceptor precisa estar atento às experiências que Emílio 

terá, pois, por meio delas, ele desenvolverá sentimentos. Se esses sentimentos forem 

favoráveis ao amor pela natureza, seu esforço estará trilhando os caminhos desejáveis. 

A principal tarefa do Preceptor de Emílio é procurar fazer nexos entre o homem 

e sua vida: “seu destino é um projeto educativo intencionalmente organizado e dirigido, 

que começa com o nascimento e estende-se até à fase adulta. Noutras palavras, uma 

tentativa de alcançar que em Emílio se conserve a integridade da natureza70” (DOZOL, 

2003, p. 60). Ampliando o sentido de instrução, ao qual se restringiam as instituições de 

ensino, Rousseau pensa que a tarefa do Preceptor diz respeito a uma formação ampla, 

global de seu pupilo.  

Conforme Marlene Dozol o Preceptor deve trabalhar orientando seu aluno a bem 

perceber a ação dos três mestres. Para tal tarefa ele pode se utilizar de artifícios como a 

autoridade e a sedução que devem ser empregadas em vista da formação de um homem 

pensante e moralmente bom71. Falar de autoridade na formação não implica abolir o 

principal alvo da formação: a liberdade. Ter autoridade não é sinal de imposição de ideias, 

mas de reconhecimento por parte do formando. A sedução72 visa cativar a criança aos 

princípios da educação natural, pois, conforme a autora, se o Preceptor não seduz seu 

aluno para a natureza, a sociedade certamente o seduzirá e o corromperá. Portanto, aqui 

                                                           
70 “Homens, sede humanos, este é vosso primeiro dever” (Em, 2004, p. 72). 
71 Cf. DOZOL, 2003, p. 61-63. 
72 Em nossa interpretação, Marlene Dozol utiliza-se do termo “seduzir” como sinônimo de “persuadir” 

como apresenta o próprio Rousseau. Para fins de uniformidade dos conceitos, utilizaremos doravante o 

termo “persuadir”, escolhido por Rousseau. 
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devemos retomar a ideia trabalhada sobre o bom uso da arte por um sábio, para a formação 

da virtude, para conduzir o homem à liberdade. 

O processo educacional supõe ideia de perfectibilidade73, que Rousseau 

apresenta do Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 

Por que os homens são perfectíveis, suas faculdades e talentos podem ser trabalhados pelo 

Preceptor: “Nascemos capazes de aprender, mas sem nada saber e nada conhecendo” (Em, 

2004, p. 46). Pela capacidade de aprender o homem poderá fazer tudo quanto pode 

alcançar conforme sua formação. Por isso que o Preceptor prefere que Emílio sinta os 

efeitos da natureza e seja um homem robusto e ágil; que ele aprenda as coisas sem 

demasiadas explicações; que pela experiência seu aluno possa chegar às conclusões por 

si mesmo: “A experiência antecipa as lições” (Em, 2004, p. 48), defende nosso autor, que 

é totalmente desfavorável a educação por meio de demasiadas palavras. 

Sobre essa questão, Rousseau alerta que quem for assumir a tarefa de Preceptor 

deve, por assim dizer, ter cautela com a funesta ciência e com o tempo de se ensinar cada 

coisa. Vejamos em suas palavras: 

A inteligência humana tem seus limites. Não somente um homem não 

pode saber tudo, como nem pode saber completamente o pouco que 

sabem os outros homens. Já que a contraditória de cada proposição falsa 

é uma verdade, o número das verdades é inesgotável, assim como o dos 

erros. Há, portanto, uma escolha das cosas que devemos ensinar, assim 

como o tempo próprio para ensiná-las. Dos conhecimentos que estão ao 

nosso alcance, uns são falsos, outros são inúteis e outros servem para 

alimentar o orgulho de quem os tem. Os poucos que realmente 

contribuem para nosso bem-estar são os únicos dignos das pesquisas de 

um homem sábio e, portanto, de uma criança que queiramos tornar 

sábia. Não se trata de saber o que existe, mas apenas o que é útil (Em, 

2004, p. 213). 

 

Jean-Jacques Rousseau não está preocupado em formar um homem conhecedor 

de todas as ciências, até porque ele duvida, como vimos acima, que isso seja possível. 

Para nosso filósofo o que interessa saber é o útil. A utilidade para Rousseau tange aquilo 

que é essencial para viver, ou seja, aquilo que segue unicamente a natureza. Não devemos 

confundir a utilidade rousseauísta com aquilo que se usa e é descartável. Pelo contrário, 

utilidade, neste caso, refere-se ao que é substancial para a vida natural, autêntica, isto é, 

a verdadeira vida humana. Podemos conferir tal ideia no Livro III do Emílio, onde o 

                                                           
73 Cf. 1.2 dessa Dissertação. 
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Preceptor ao invés de ensinar ao seu aluno noções de geografia, preferiu fazê-lo perceber 

sua utilidade, levando-o a fazer um passeio pela floresta. Neste passeio, propositalmente, 

eles se perderam, com isso Emílio se pôs a pensar sobre a direção do sol e, dessa forma, 

ele, sem perceber a artimanha do Preceptor, aprendeu a lição e notou o quanto tal 

conhecimento é fundamental para manter seu domínio sobre si mesmo74. 

Essa lição ilustra a oposição do nosso filósofo ao ensino por argumentos.  Para 

que a criança seja educada deste modo, ela deveria estar com a razão bem desenvolvida 

para compreender passo a passo a argumentação. Rousseau logo nos lembra que a 

“infância é sono da razão” (Em, 2004, p. 119), portanto é inútil tentar provar 

racionalmente para ela o que é melhor e o que é pior. Afirma Rousseau: “É fácil convencer 

uma criança de que o que queremos ensinar-lhe é útil, mas de nada servirá convencê-la 

se não soubermos persuadi-la. Em vão a tranquila razão nos faz aprovar ou reprovar; 

somente a paixão nos faz agir” (Em, 2004, p. 243). Então, como deve proceder o 

Preceptor? Como as crianças estão com sua razão adormecida (o que não é mal), elas não 

estão em condições de compreender e é somente pelo uso da afetividade, do coração, que 

o Preceptor poderá bem conduzir a educação. Como ele mesmo afirmou, “somente a 

paixão nos faz agir”. Ora, que outro meio melhor de fazer agir quando não se 

compreende? De nada adiantaria explicar a um ignorante que consumir, por exemplo, 

determinadas beberagens pode causar doenças – razões que a medicina bem explica – se 

tal indivíduo é persuadido pelo slogan: “Beba a felicidade”? Aqui ele é tocado em sua 

paixão. 

Por isso que Rousseau alerta pela necessidade de um bom Preceptor, que os pais 

não entreguem seus filhos a mercenários que estão preocupados apenas em ganhar o 

pagamento e ensinar milhões de preceitos pedantes e vãos aos seus alunos. O Preceptor 

sábio se utilizará da arte da persuasão – como ele não pode compreender - para levar seu 

Emílio ao caminho da autenticidade a fim de que não se torne um burguês nos moldes 

dos homens do Segundo Discurso. 

Por meio da educação negativa, o Preceptor formará Emílio para viver entre os 

homens, em uma sociedade qualquer. A retidão do carácter de Emílio lhe permitirá viver 

                                                           
74 “Transformemos nossas sensações em ideias, mas não saltemos de repente dos objetos sensíveis para os 

objetos intelectuais. É pelos primeiros que devemos chegar aos outros. Nas primeiras operações do espírito, 

sejam os sentidos sempre seus guias: nenhum livro além do livro do mundo, nenhuma instrução a não ser 

os fatos. A criança que lê não pensa, só lê; não se instrui, aprende palavras” (Em, 2004, p. 216 – Grifo meu). 
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bem até mesmo em uma sociedade corrompida. Mas para que isso bem aconteça o mestre 

deve bem prepará-lo para sempre seguir a natureza. Dessa forma, podemos afirmar que o 

Preceptor trabalha tanto na constituição física, como na constituição espiritual75, na sua 

formação moral. Pierre Burgelin comenta essa figura:  

Sempre presente, olhos perfeitamente penetrantes, ele observa. 

Respeitoso de uma natureza que ele compreende, ele se faz dela 

servidor. Mas ele está lá, para estabelecer o meio favorável, ter as rédeas 

dos tempos, tornar os momentos propícios à sua discreta intervenção. 

Ele sabe os fins da educação. Como o designar? Um Sábio? Um anjo 

guardião? Um mediador? (BURGELIN, 1969, p. 130)76. 

 

O Preceptor se mostra como aquele que sempre prepara os caminhos de Emílio. 

Antes do Emílio fazer algo, o Preceptor já havia organizado as situações para que ele 

tirasse delas suas lições.  Certamente, Burgelin não errou em sua definição de Preceptor, 

ao afirmar, mesmo que em perguntas, que ele é um mediador, um sábio, um anjo guardião. 

Durante todo processo educacional o Preceptor está por perto, protegendo contra os 

vícios, seguindo em tudo a marcha da natureza. O Preceptor tem consciência que no 

“teatro da vida” tudo tem importância na formação: linguagem, vestes, cores, 

movimentos, luz, ou seja, nada escapa dos olhos do educando e principalmente do 

Preceptor77. 

Percebemos a astúcia do Preceptor na formação do Emílio, também nos jogos 

infantis. Os jogos são importantes para o desenvolvimento da criança, não só pelo fato de 

deixá-las mais fortes e ágeis, mas também por desenvolver nelas um bom raciocínio. No 

Livro II do Emílio Rousseau afirma que um simples jogo pode fortalecer os braços, apurar 

a visão, pelo fato de precisar se proteger ou até mesmo atingir o alvo da brincadeira: 

“Jogar-se de um lado do salão até o outro, avaliar o pulo da bola ainda no ar, devolvê-la 

com uma mão forte e firme: tais jogos convêm menos aos homens do que servem para 

formá-lo” (Em, 2004, p. 184). Também pelos jogos, Emílio desenvolve certo senso de 

coletividade, de compaixão, aprende a estender o amor de si para fora de si, ou seja, pode, 

por uma simples brincadeira, desenvolver a pitié. 

                                                           
75 Alain Goussot defende que “Rousseau distinguia poder eclesiástico e religiosidade, combatia o 

dogmatismo religioso mas considerava a espiritualidade como a parte mais profunda e poética da existência 

humana” (GOUSSOT, 2012, p. 276 – Tradução minha). 
76 Tradução minha. 
77 Cf. PAIVA, 2010, p. 140. 
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É nessa perspectiva que Rousseau, mesmo com seu aluno afastado das grandes 

cidades, pensa em formar um homem de compaixão, que ame a humanidade e não ao 

dinheiro, a aparência, aos cargos, ao poder. Defende, Rousseau, que essa “é também uma 

das razões por que quero educar Emílio no campo, longe da canalha dos criados, os 

últimos dos homens depois de seus patrões; longe dos negros costumes das cidades, que 

o verniz de que se cobrem torna-se sedutores e contagiosos para as crianças” (Em, 2004, 

p. 100). O Preceptor quer formar um homem que ame a humanidade, as pessoas, 

prestando-lhes serviços. Mas como amar a humanidade se ele é criado afastado das 

cidades? Rousseau deixa claro no Emílio que seu aluno não vive isolado, nem será 

formado para ficar abandonado na floresta. Ele recebe formação para, conhecer a si 

mesmo e depois, para conviver com os demais. Portanto, vejamos quem é Emílio, o 

homem autêntico das cidades. 

 

2.3- Emílio: o cidadão universal. 

 

Emílio é uma criança rica e órfã que fica aos cuidados do Preceptor. Como 

vimos, a tarefa deste educador frente a Emílio é torná-lo um homem honesto, livre e 

autônomo em qualquer sociedade que ele viva. Ele foi educado longe das grandes 

metrópoles, no campo, mas para viver em sociedade. Rousseau afirma: “Mas considerai 

primeiro que, querendo formar o homem da natureza, não se trata por isso de fazer dele 

um selvagem e de relegá-lo ao fundo dos bosques, mas envolvido no turbilhão social, 

basta que ele não se deixe arrastar nem pelas paixões nem pelas opiniões” (Em, 2004, p. 

356). A princípio, pela sua formação, Emílio poderá viver em qualquer lugar que escolher 

sem se deixar levar pelos costumes degenerados do povo.  

É nesse ponto que queremos concentrar nossa atenção: Emílio o homem que 

pode viver em qualquer cidade. Ora, nosso intuito nessa pesquisa é buscar o modelo de 

formação ideal para formar cidadãos, amantes de sua pátria. Portanto, será que Emílio, 

depois de ter passado longos anos nas mãos de seu Preceptor será um cidadão 

republicano? Terá em seu coração o forte impulso para defender sua terra? Não negamos 

que Emílio saberá comportar-se como um homem na sociedade, que compreende seus 

deveres para com a humanidade e que os cumpre. Entretanto, amará sua pátria? 
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O questionamento acima decorre do fato de Rousseau afirmar, logo no primeiro 

livro do Emílio, que não há mais instituições públicas e, por isso, é impossível formar 

cidadãos:  

Não posso encarar como instituição pública esses ridículos 

estabelecimentos chamados colégios. Tampouco considero a educação 

da sociedade, pois, tendendo essa educação a dois fins contrários, não 

atinge nenhum dos dois; só serve para criar homens de duas faces, que 

sempre parecem atribuir tudo aos outros, e nunca atribuem nada senão 

a si mesmos. Ora, sendo comuns a todos, estas demonstrações não 

enganam ninguém. São preocupações vãs (Em, 2004, p. 13). 

 

Talvez poderiam objetar-nos que, mesmo em uma cidade corrompida haveria a 

possibilidade de criar cidadãos. Seguindo o pensamento de Rousseau, notamos que a falta 

de verdadeiras instituições públicas significa um impedimento para a formação a 

cidadania sendo, portanto, impossível formar cidadãos legítimos. Cidades como aquelas 

que estavam sob seus olhos, formariam burgueses, ou seja, homens corruptos e 

subservientes. Simplesmente nascer, morar e seguir os costumes de determinada cidade 

não é um caminho seguro para tornar-se propriamente cidadão, pois para nosso autor, ser 

cidadão implica amor à pátria e liberdade78. 

Tendo uma criança para acompanhar e educar, desde a infância até a idade 

adulta, na ausência de instituições públicas legítimas, Rousseau considera que mais vale 

agir em acordo com a natureza e tornar Emílio um homem ciente de si e dos demais seres 

humanos, do que agir contra as instituições de sua sociedade: “Forçado a combater a 

natureza ou as instituições sociais, é preciso optar entre fazer um homem ou um cidadão, 

pois não se podem fazer os dois ao mesmo tempo” (Em, 2004, p. 11). Assim, Emílio 

receberá educação doméstica, pois é o único modo de manter sua liberdade, segundo 

nosso autor. Nesse sentido, Moscateli defende que Emílio é preparado para o exercício 

da liberdade moral79. O comentador ressalta que Emílio não aprenderá a ser livre 

civilmente nos primeiros anos de sua vida, mas que sua formação o prepara para recebê-

la posteriormente. Em primeiro lugar, Emílio irá desenvolver o sentimento de 

humanidade e, em seguida, o dever para como os outros. 

                                                           
78 Cf. 1.2 dessa dissertação. 
79 Cf. MOSCATELI, 2012, p. 137. 
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É interessante notar que, mesmo que Emílio possa viver na cidade, ele não 

cresceu nela; não aprendeu a ver os outros como seus irmãos de pátria. Dessa forma, 

podemos inferir que ele não aprendeu a amar as pessoas como sendo filhos de uma mesma 

mãe. E nesse ponto, queremos chamar atenção a um ponto que faz toda a diferença no 

pensamento de Rousseau. Segundo Almeida Junior é discutível que Emílio seja preparado 

para ser um cidadão. Conforme suas palavras: “Emílio será educado para ser bom para 

comunidade onde reside, e para sua família. Todavia, de homem sociável a cidadão há 

certa distância” (ALMEIDA JUNIOR, 2013, p. 131). Queremos, portanto, adotar tal 

ideia: Emílio é um homem sociável e não um cidadão republicano. 

É impossível que Emílio seja um cidadão republicano, por causa de sua 

educação. Rousseau deixa claro no Livro IV que seu aluno aprenderá a amar os 

indivíduos, mas não a sociedade. Aprenderá a perceber a humanidade dentro de cada 

pessoa, entretanto, não terá gosto pelos costumes civis. Leiamos em suas palavras: 

Saiba ele [Emílio] que o homem é naturalmente bom, sinta-o, julgue 

seu próximo por si mesmo; mas veja ele como a sociedade deprava e 

perverte os homens; descubra nos preconceitos a fonte de todos os 

vícios dos homens; seja levado a estimar cada indivíduo, mas despreze 

a multidão; veja que todos os homens carregam mais ou menos a mesma 

máscara, mas saiba também que existem rostos mais belos do que a 

máscara que os cobre (Em, 2004, p. 327). 

 

Apesar de não ter sido educado no seio de uma comunidade, Emílio aprendeu a 

conviver com outras pessoas – crianças e adultos – por meio dos jogos e das situações 

criadas pelo Preceptor. O contato de Emílio com outras pessoas não passa de relações 

superficiais, a fim de que ele não mergulhe no modo de ser da comunidade de sua época. 

Passada a infância, Emílio se encontra entre 15 e 20 anos, é hora de desenvolver outras 

faculdades e habilidades. Receberá agora lições que o levem, sem maiores perigos, ao 

contato com os povos. Por meio da história, Rousseau quer lhe mostrar a humanidade. 

Rousseau afirma: 

Para pôr o coração humano ao seu alcance sem correr o risco de 

corromper o coração dele [do Emílio], gostaria de mostrar-lhe os 

homens de longe, mostrá-los em outros tempos e em outros lugares, de 

maneira que ele pudesse ver a cena sem jamais poder agir. Este é o 

momento da história; é por ela que ele lerá nos corações sem as lições 

da filosofia; é por ela que os verá, simples espectador, sem interesse e 

sem paixão, como juiz, não como cúmplice nem como acusador (Em, 

2004, p. 327-328). 
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Rousseau deseja que seu aluno conheça os corações dos grandes homens da 

história. Provavelmente seu interesse é fazer com que Emílio comece a ter ciência das 

paixões da humanidade, desde os tempos antigos até o seu. Todavia, o pupilo de Jean-

Jacques conhecerá a humanidade, nessa etapa, como que um espectador que olha por 

cima, sem se envolver diretamente com nenhum daqueles homens lidos. De acordo com 

nosso filósofo: ele “não terá interesse nem paixão” por aquela história, por aquele povo. 

Essa falta de paixão que Rousseau pretende dotar Emílio difere dos sentimentos nutridos 

pelos cidadãos. A comunidade legítima, pensada por Rousseau, possui seu liame na união 

das pessoas, todos os contratantes defenderão sua comunidade por amor; terão, os 

cidadãos dessa comunidade, necessidade uns dos outros, pois só se verão uns com os 

outros80. Emílio não desenvolverá interesse afetivo pelos povos e, portanto, não 

desenvolverá paixão por nenhum deles. 

Ainda que Emílio não seja orientado para amar a pátria, é orientado para respeitar 

os homens. A formação de Rousseau é preparatória para que Emílio viva em sociedade81. 

Nesse sentido, Wilson Paiva defende que é possível ler nessa obra de Rousseau a 

formação da cidadania. Em primeiro lugar forma-se o homem, em seguida o cidadão. Tal 

posição apresenta-se como uma interpretação da famosa passagem do Livro I do Emílio, 

na qual o filósofo afirma que é impossível formar ao mesmo tempo o homem e o cidadão. 

Paiva defende que deve existir uma junção dos dois modos de formar, “tanto na 

organização geral da sociedade quanto na formação específica do homem. São duas 

dimensões presentes em todo o ato formativo que acontece desde o nascimento da criança 

(plano individual), até sua plena constituição como cidadão (plano coletivo)” (PAIVA, 

2010, p. 192). Aqui notamos que o Emílio cidadão aparece apenas em segundo lugar. No 

seu processo formativo, o foco não é a cidadania, mas a formação do homem. A cidadania 

do Emílio aparece como um complemento de sua formação. 

Em seu texto Por que Emílio não o cidadão republicano, Renato Moscateli 

defende que Emílio não é levado pelo seu Preceptor a amar a pátria da mesma forma que 

um cidadão republicano. Ele salienta que no lugar de levar os sentimentos de Emílio rumo 

“a uma nação em particular, o Preceptor espera até que ele se torne adulto a fim de 

prepará-lo racionalmente para conhecer os princípios do direito político e usá-los como 

referência para analisar as características de todos os governos existentes” 

                                                           
80 Cf. CS, 1978, p. 57. 
81 Cf. PAIVA, 2010, p. 190. 
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(MOSCATELI, 2012, p. 138). Disso podemos afirmar que, diferentemente de Emílio, o 

cidadão republicano é levado desde de sua infância a uma relação íntima com sua terra, 

com seus concidadãos.  

O argumento de Moscateli também nos parece em acordo ao que lemos no Livro 

V do Emílio. O sábio Preceptor ao perceber que seu pupilo, já em idade adulta, quer se 

casar com a jovem e bela Sofia, chama-o para viajar, a fim de conhecer os povos, pois, 

para ser chefe de família deve desempenhar seu papel de cidadão. Rousseau afirma: “É 

útil ao homem conhecer todos os lugares em que se pode viver, para que em seguida 

escolha aqueles onde pode viver mais comodamente” (Em, 2004, p. 670). Para essa 

finalidade Emílio precisa conhecer os povos, mas não pelos livros que podem formar 

falsos conhecedores82. 

Percebamos na citação acima o seguinte detalhe: é útil ao homem conhecer todos 

os lugares em que se pode viver. Se Emílio fosse de fato um cidadão, amante de sua pátria, 

ele não iria conhecer todos os lugares onde pode viver; conhecer todos os lugares só faz 

sentido frente a possibilidade dele viver em qualquer lugar. Um cidadão republicano não 

vive em qualquer lugar, pois ele precisa de sua pátria. Outro argumento que reforça nossa 

perspectiva pode ser encontrado nas palavras de Almeida Junior quando afirma que, 

mesmo com os ensinamentos do Preceptor ao Emílio sobre o dever que tem para com 

seus concidadãos, ele os abandona. Vejamos: 

(...)A força do discurso e da educação da natureza não foi 

suficientemente forte para vencer as imposições da cidade. Quando 

Emílio vai morar em Paris, ainda que nos arredores, é vítima do modo 

de vida das cidades e acaba por destruir seu casamento. A partir daí 

prevaleceram as lições da educação na natureza, mas seu coração não 

estava mais ligado à pátria e ele vai viver aventuras e desventuras em 

outros países não mais voltando à pátria (...) (ALMEIDA JUNIOR, 

2013, p. 134-135). 

 

O que nos foi apresentado acima encontra-se na continuação inacabada por 

Rousseau, sobre o destino de Emílio e Sofia após o casamento. O que salta aos nossos 

olhos é a falta de “amor pela pátria”, na medida em que deixa sua terra por motivos 

particulares preferindo viver em outro lugar. Seja onde estiver, mesmo sofrendo muito, 

Emílio não abandona nunca a sua condição de homem, mesmo quando é aprisionado: 

                                                           
82 “O abuso dos livros mata a ciência. Acreditando saber o que lemos, acreditamos estar dispensados de 

aprendê-lo. Leitura demais só serve para fabricar ignorantes presunçosos” (Em, 2004, p. 665). 
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“Sim, meu pai, posso dizê-lo; o tempo de minha servidão foi o de meu reinado, e nunca 

tive tanta autoridade sobre mim mesmo como quando carregava as correntes dos 

bárbaros” (ES, 2010, p. 82). Emílio tendo sido educado de acordo com a natureza 

aprendeu a submeter-se, sem sofrimento, às condições que a ele se impõe à revelia de sua 

vontade e capacidade de intervir. Seja o frio, a chuva, o calor que viveu nas situações 

infantis, seja o domínio de outrem que por prudência obedece, posto que nada pode fazer, 

momentaneamente, contra esta força opressora.  Por isso, em certa medida, Emílio 

continuava a ser senhor de si mesmo. Disso concluímos esse ponto afirmando que Emílio 

não é um autêntico cidadão patriótico é um cidadão cosmopolita83 ou melhor dizendo, é 

um homem das cidades. 

Todavia, para os fins de nossa dissertação, ainda falta analisar qual é o modelo 

ideal para a formação do cidadão. Percebemos até aqui ser pouco provável que a educação 

do Preceptor atingirá o fim de formar o homem de uma nação particular. Nosso papel, 

portanto, é adentrarmos em outras vias do pensamento de Rousseau, a fim de detectarmos 

onde poderemos lançar âncora, para pensarmos a formação daquele que tem sentimentos 

e compromissos arraigados em sua pátria. Por isso, investigaremos a partir de agora a 

educação pública presente no Tratado sobre a economia política. 

 

2.4- Da educação pública com base no Tratado sobre a economia política. 

 

Pensar a educação pública em Rousseau não é uma tarefa simples, pelo fato de 

conter elementos dela em vários de seus textos. Para guiar nossa investigação no presente 

momento focaremos no Tratado sobre economia política, publicado em 1755, onde nosso 

filósofo lança bases de seu pensamento político filosófico e educacional. Nesse texto, 

nosso autor discute a diferença entre o poder paterno e o poder civil dentro do Estado; 

analisa o patriotismo como fundamento para Estado saudável; por último, observa que o 

dever do Estado é manter as condições materiais necessárias para a vida dos cidadãos. 

Dentre os temas expostos no Tratado sobre economia política, nos interessa 

diretamente a segunda parte. Robert Derathé chama a atenção, em sua introdução ao texto 

nas Oeuvres Complètes, que tal parte poderia ser intitulada “do patriotismo ou do amor à 

                                                           
83 Apesar do termo “cidadão cosmopolita” parecer contraditório por expressar, de um lado, a ligação à uma 

pátria e, de outro, a universalidade de sua “casa”, nossa intensão é destacar que Emílio é bem preparado 

para ser um cidadão de qualquer cidade do mundo, por isso utilizamos o referido termo. 
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pátria” (DERATHÉ, 1964, p. 78)84.  Isso se justifica porque Rousseau constantemente 

aponta o amor à pátria como o ponto fulcral do Estado. Sem o patriotismo, as vontades 

particulares jamais se ajustariam à vontade geral. Para que isso aconteça, nosso filósofo 

defende que “é preciso instituir o reinado da virtude” (EP, 2003, p. 15), pois esse reinado 

implica na conformidade dos interesses particulares com o interesse comum. Isso 

significa dizer que o cidadão deve perceber o que é o melhor para toda a comunidade e, 

dessa forma, esforçar-se por realiza-lo. Trata-se de uma atitude individual85 – e não 

individualista86– que verifica o bem para si e, também, de toda a comunidade política e 

que opta por favorecê-la. 

Rousseau considera que é necessária a virtude cívica no Estado, pois sem esta, 

este não será legítimo. Os homens quererão gozar dos direitos de cidadão e não almejarão 

o cumprimento de seus deveres. Atitude que determina, sem sombra de dúvidas, o 

declínio do corpo político87: “O pior dos abusos é manter uma aparente obediência às leis, 

só para poder de fato violá-las com segurança, pois nesse caso as melhores leis logo se 

tornam as mais perniciosas, e seria cem vezes melhor que não existissem” (EP, 2003, p. 

15-16).  

Rousseau também defende que os governantes devem ser virtuosos88. Vejamos 

nas palavras de Gelson Fonseca Júnior, no prefácio do Tratado na edição da Unb: 

As virtudes pessoais dos líderes são importantes. O cumprimento estrito 

das leis é essencial (o pior dos vícios é obedecer as leis somente por 

aparência). As disputas entre ministros devem ser evitadas. Há outros 

“conselhos”. Mas o que interessa aqui é o fato de que o “amor da pátria” 

é um dos caminhos para o aprendizado dos cidadãos no exercício da 

vontade geral (FONSECA JUNIOR, 2003, p. 19). 

 

                                                           
84 Tradução minha. 
85 Conforme dicionário Aurélio, trata-se do que é referente ao indivíduo; que é destinado apenas a uma 

pessoa. 
86 Segundo o dicionário Aurélio, é o que ou quem mostra egoísmo. 
87 Cf. CS, 1978, p. 35-36. 
88 Podemos ler em Rousseau a importância da virtude nos governantes. Mas, o que é um governante 

virtuoso? Enquanto o cidadão virtuoso é aquele que delibera em vista da justiça, da liberdade, mesmo 

pensando a partir de si em vista de todos, o governante virtuoso é aquele que executa as leis elaboradas na 

assembleia de cidadãos. Governantes sem virtude podem causar grandes prejuízos ao corpo político: “A 

recompensa da virtude não tardará a tornar-se a do roubo; os mais vis merecerão o maior crédito; quanto 

maiores mais desprezíveis; e sua infâmia aparecerá até mesmo nas suas honrarias, e estas contribuirão para 

desonrá-los” (EP, 2003, p. 16). E enquanto isso, diz Rousseau, o povo sofrerá e dirá que “todos esses males 

que me atingem são causados pelos indivíduos pagos por mim justamente para me proteger” (EP, 2003, p. 

16). 
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Ainda que em Rousseau o amor pela pátria seja um sentimento de apego do 

cidadão a sua cultura, tradições, lugar, história, comunidade, em certa medida este 

sentimento também decorre da satisfação do indivíduo em relação ao corpo político que 

cumpre com seu objetivo que salvaguardar a liberdade e a igualdade dos cidadãos. 

Quando o povo reconhece que os governantes – homens responsáveis pela aplicação das 

leis – “trabalham pela sua felicidade” (EP, 2003, p. 17), ou seja, pela sua proteção, melhor 

poderá gerar esse sentimento importante para a vida do Estado. A pátria não pode ser 

símbolo de ódio aos olhos dos cidadãos. Se a palavra pátria carrega esse sentido, não 

haverá meios pelos quais se poderão fazer com que a respeite e a ame. Mas poderíamos 

nos perguntar, porque tal palavra poderia ser carregada de sentido tão negativo? Almeida 

Júnior, comentando Rousseau, responde com clareza:  

 

Por que se ela não protege os cidadãos, deixando-os à mercê da própria 

sorte, sem poder contar com a liberdade do estado de natureza, pois 

estão submetidos à autoridade civil que vantagem encontram no estado 

de sociedade? Qual amor nutririam por uma pátria que além de não os 

proteger ainda os expõe ao arbítrio dos poderosos e nada lhes dá em 

compensação? (ALMEIDA JÚNIOR, 2013 p. 137). 

 

Quando o liame social se afrouxa no coração dos cidadãos, o Governo toma para 

si a tarefa soberana de legislar à revelia dos cidadãos. Os súditos, por sua vez, não 

desejarão segui-las, pois não é dever do poder executivo criar leis, mas apenas no 

legislativo. O Estado já não se mantém pela virtude de seus membros, mas pela força do 

governo: “Em tais circunstâncias a voz do dever deixa de ecoar no coração dos homens, 

e os seus governantes são obrigados a substituí-la pelo grito do terror” (EP, 2003, p. 16). 

A multiplicação das leis em um Estado é sinal, de acordo com o filósofo de Genebra, de 

sua degeneração. Se as leis são apenas os meios pelos quais o corpo político teria para 

atingir seu objetivo, os cidadãos, amantes de sua pátria, precisam de poucas leis, pois têm 

dentro de si o amor pela liberdade e igualdade. Nesse sentido, Rousseau defende: “Mas 

quando os cidadãos amam o seu dever, e os guardiães da autoridade pública empenham-

se sinceramente em fortalecer esse amor pelo exemplo e pela assiduidade, todas as 

dificuldades desaparecem” (EP, 2003, p. 17). 

Assim como no Emílio, Rousseau mostra que o verdadeiro ensinamento 

encontra-se no exemplo. Nosso autor não deseja que se ensine por palavras, pois os 

exemplos possuem maior peso e podem arrastar qualquer um que o veja. Portanto, “não 
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basta dizer ao cidadão: ‘seja bom’” (EP, 2003, p. 17). É preciso, pois, que se ensine o 

cidadão pelo exemplo: 

De fato, quando o ensino não tem apoio da autoridade, e os preceitos 

não são ilustrados pelo exemplo, toda instrução é vã, e a própria virtude 

perde o crédito nos lábios de quem não a pratica. Portanto, que a 

coragem seja ensinada por guerreiros ilustres, curvados pelo peso dos 

seus louros; que a justiça seja ensinada por magistrados idôneos, 

encanecidos na púrpura e nos tribunais. Mestres como estes 

conseguirão fazer sucessores virtuosos, transmitindo às gerações 

futuras, de época para época, a experiência e o talento dos governantes, 

a coragem e a virtude dos cidadãos e a emulação geral de viver e morrer 

pelo seu país (EP, 2003, p. 24-25). 

Somente o amor pela pátria pode garantir a coesão entre os cidadãos89. É por 

esse sentimento que o Estado pode se manter por mais tempo na história. Os grandes 

exemplos, cheios de honras públicas, inspiram os jovens cidadãos a se tornar cidadãos de 

fato que, tendo o amor pela pátria em seus corações, se esforçarão para tornarem-se 

virtuosos. 

O amor à pátria difere do amor à humanidade. Segundo Rousseau, dizer que se 

ama a todos os homens é não amar ninguém. O pensador acusa que dificilmente se pode 

sentir algo por alguém tão distante de nós mesmos, que não possui nada em comum, com 

o qual não se tem nenhuma ligação. Os homens não sentem a profunda dor das pessoas 

de outras religiões que passam por sofrimentos; não sentem grande compaixão por 

aqueles que estão em guerra defendendo interesses alheios; não sentem profundo amor 

por aqueles que sofrem calamidades em terras longínquas90. Rousseau faz um perfeito 

embate entre aquele que ama a humanidade e o que ama apenas seu povo: 

Contraste-se Sócrates com Catão: um foi maior filósofo, o outro mais 

cidadão. Na época de Sócrates Atenas já estava arruinada, e ele não 

tinha outro país além do vasto mundo. Catão levava sempre no coração 

a causa da pátria; só vivia para ela, e não poderia suportar a ideia de 

sobrevivê-la. A virtude de Sócrates foi a do mais sábio dos homens; no 

entanto, comparado com César e Pompeu, Catão parece um deus entre 

os mortais. Sócrates instruiu alguns indivíduos, opôs-se aos sofistas e 

morreu pela verdade; Catão defendeu o seu país, sua liberdade e suas 

leis contra os conquistadores do mundo, e por fim deixou a vida quando 

não tinha mais um país a que servir (EP, 2003, p. 18). 

 

                                                           
89 Cf. SADH, 2002, p. 31. 
90 Cf. EP, 2003, p. 17. 
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Nesse exemplo, percebemos o quanto Rousseau, no caso de um país livre, louva 

um cidadão patriótico. No caso de uma nação não degenerada ele também chama atenção 

para que se evite o descaso dos cidadãos pela coisa pública e pelos seus concidadãos. E 

para evitar uma possível degeneração do Estado, deve-se estreitar os laços entre os 

cidadãos, pois “é necessário limitar em alguma medida o nosso interesse e a nossa 

compaixão” (EP, 2003, p. 17). Isso significa que, para que os homens amem uns aos 

outros, para que se vejam como concidadãos, eles devem ter diante dos olhos e 

principalmente no coração um liame muito forte, para que se vejam como filhos de uma 

mesma mãe. O interesse em comum precisa ser pulsante nas veias de cada cidadão. Tal 

interesse deve ser o amor à pátria, a virtude cívica.  

Vimos no Contrato Social que o interesse é o fundamento da união contratual, 

por meio do qual acordaram colocar sua vida e bens em favor de todos. Pelo interesse 

todos os contratantes abraçam a causa em vista da qual decidiram se unir. Não se trata de 

qualquer interesse, mas do núcleo comum existente entre os vários interesses. Rousseau, 

como vimos, afirma no Tratado ser necessário limitar o interesse e a compaixão, pois 

quando o sentimento de “humanidade”, existente nos homens, concentra-se em nossos 

concidadãos, recebe-se “um novo estímulo com o hábito de vê-los, e devido aos interesses 

comuns que os unem” (EP, 2013, p. 18)  

Para que tais interesses comuns se mostrem mais fortes, Rousseau declara que a 

pátria deve se mostrar como uma mãe zelosa por seus filhos. Que não trate nenhum de 

seus cidadãos com distinção, mas de forma igual, assegure que todos tenham os mesmos 

direitos para que se possa cumprir igualmente a lei91. Rousseau defende que pela 

participação nas atividades estatais, todos os que ali estão se sentirão em casa. Com isso, 

farão o que for necessário para defender a pátria, ou melhor, a mãe que provê o sustento 

e a oportunidade aos seus filhos.  

Quanto a liberdade, Rousseau defende, assim como o fez no Contrato Social 

posteriormente, que ela é essencial: “Não pode haver patriotismo sem liberdade, liberdade 

sem virtude, virtude sem cidadania” (EP, 2003, p. 22). Percebemos, pois, a importância 

do ciclo que nosso autor descreve; entretanto, qual a ligação entre os pares relacionados 

acima? Ora, só se é patriota pela liberdade, pois liberdade para Rousseau, como já 

estudamos, é a possibilidade de participar da elaboração das leis e de agir de acordo 

                                                           
91 Cf. EP, 2003, p. 21. 
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consigo mesmo em vista do bem coletivo. O cidadão livre só consegue direcionar seu eu 

para o Estado se for virtuoso, ou seja, se existe nele o forte amor pela pátria que o faça 

agir em favor de sua pátria. E, por fim, só se é virtuoso no Estado se se é um cidadão. Em 

outras palavras, o patriotismo - sentimento de pertença à pátria -, depende da possibilidade 

de ser livre, ou seja, de ser partícipe das decisões e ações públicas; esta, a liberdade, 

depende da virtude que é a capacidade de agir em vista do bem comum; e, finalmente, a 

virtude depende da cidadania que por sua vez é exercício dos compromissos de cada um 

com a pátria. 

Percebemos, portanto, que Rousseau se depara com uma difícil tarefa: formar 

cidadãos que passem por esses pares complementares supracitados. A dificuldade da 

tarefa impõe que se comece desde o berço. A formação de genuínos cidadãos deve 

começar desde a infância, para que essas crianças cresçam vendo os grandes feitos do 

Estado e participando, das atividades estatais. Formar cidadãos desde a infância também 

é importante, pois a atividade de limitação do sentimento de humanidade a um 

determinado grupo social é mais profícua. Rousseau nota que a formação de cidadãos 

envolve a educação das paixões, dos sentimentos e não a sua exclusão. Ele afirma: 

Que não deve tentar destruir as suas paixões; que essa tentativa não é 

desejável, nem possível. Estou de acordo em que um homem sem 

paixões seria um mau cidadão; mas é preciso concordar também em 

que, se os homens não forem ensinados a não amar certas coisas, será 

impossível ensiná-los a amar alguma coisa mais do que outras -  a 

preferir o que é genuinamente belo ao que não passa de uma 

deformidade (EP, 2003, p. 22-23). 

Ensinar a amar92 certas coisas: eis a tarefa que cabe ao educador de cidadãos! 

Rousseau aponta claramente para a necessidade de se fazer amar o que é belo. O belo, 

nesse caso, é a ordem do Estado, são as leis e a liberdade. Se porventura os homens no 

Estado tendem a amar o que não faz parte dessa ordem, ou seja, privilégios, riquezas, 

honras, dentre outras coisas, certamente o corpo social entrará em declínio mais cedo. 

Provavelmente pouco se poderá fazer para que recupere as forças nascentes, pois um 

Estado extremamente embrenhado nos vícios não consegue enxergar a virtude: “É tarde 

demais para mudar nossas inclinações naturais quando elas já assumiram o seu rumo, e o 

egoísmo é confirmado pelo hábito” (EP, 2003, p. 23). Nesse sentido, Rousseau continua: 

                                                           
92 “Onde está na política de Rousseau a ligação sistemática de educação? A resposta que Rousseau dá é 

clara: são os costumes que constituem o fundamento e o ponto de partida da lei, é a vontade dos cidadãos 

que é o fundamento de suas ações. Eis a verdadeira constituição do Estado tal qual está escrito nos corações, 

conforme os termos do Contrato Social” (RANG, 1964, p. 254 – Tradução minha). 
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Assim, por exemplo, quem for habituado desde cedo a só considerar a 

sua individualidade em relação com o estado; a ter consciência, por 

assim dizer, da usa existência só em função da existência do Estado, 

poderá chegar a identificar-se em certa medida com esse todo maior, a 

sentir-se membro do seu país, a amá-lo com esse sentimento precioso 

que nenhuma pessoa alimenta a não ser para si mesma;  a elevar seus 

olhos perpetuamente para esse grande objeto, transformando assim em 

virtude sublime uma inclinação perigosa que faz nascer todos os nossos 

vícios (EP, 2003, p. 23). 

 

A educação cívica deve, por assim dizer, encontrar meios para fazer que seus 

membros se sintam parte constitutiva do todo. Que não se vejam de forma isolada, mas 

somente como partes singulares de um todo. Assim, lemos no Contrato, que nenhuma 

pessoa se veja como um todo, mas como fração de algo maior, que se percebam apenas 

em grupo e que suas forças sejam insuficientes sozinhas, mas se bastem quando somadas 

às forças de seus concidadãos93. 

Para alcançar este fim, o genebrino defende que a educação deve estar a cargo 

do Estado. Mas, antes que o leitor se assuste, não estamos defendo aqui que Rousseau 

aposta numa educação de qualquer Estado, pois se assim fosse, certamente ele não veria 

problemas que Paris educasse seu Emílio. Trata-se de povos livres. “A educação pública 

deve ser praticada em uma república íntegra: esta é a condição de base” (RANG, 1964, 

p. 253)94. Tal educação não cabe a outras nações que não cultivam a liberdade no 

Estado95. Por isso que ele defende com veemência que só existe patriotismo com 

liberdade, ou seja, sem essa soma, seu resultado seria outro totalmente diferente. 

Rousseau assinala no Tratado que um governo prudente e com boas intenções96, 

que cuidasse sem descanso de seu povo visando manter ou reparar o patriotismo, opor-

se-ia a certas doenças que podem atingir o Estado. Nesse sentido, Rousseau mostra que a 

                                                           
93 Cf. CS, 1978, p. 57. 
94 Tradução minha. 
95 “Todo homem que, no seio de um Estado corrompido e de uma sociedade decadente tenta uma educação 

pública seria um Don Quixote, um louco” (RANG, 1964, p. 253 – Tradução minha). 
96 Cf. EP, 2003, p. 25. Um governo com boas intensões pode parecer um pensamento ingênuo de nosso 

filósofo, mas não nos enganemos, pois ele sabe dos perigos contidos neste órgão estatal. Como ele proporá 

em seu Contrato Social, se os cidadãos não são ativos no corpo político, o poder executivo certamente se 

ocupará de usurpar seu posto de legislativo. Noutro lugar, podemos ler que Rousseau está ciente do plano 

ideal em que escreve tal passagem em seu Tratado. Nos referimos ao Livro III do Contrato Social. Neste, 

o filósofo de Genebra defende que existem três tipos de vontades na composição do Governo, a saber: a 

vontade do próprio membro do Governo, a vontade do conjunto desses membros e, por fim, a vontade 

soberana. Ele afirma que “numa legislação perfeita, nula deve ser a vontade particular ou individual; muito 

subordinada, a vontade do corpo própria do Governo, e, consequentemente, sempre dominante a vontade 

geral ou soberana, única regra de todas as outras” (CS, 1978, p. 80). Dessa forma, podemos concluir que o 

plano em que Rousseau escreve tal passagem no Economia Política é o plano normativo. 
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constante vigilância, para não surgir os vícios provindos da vontade particular, é 

necessária. Cuidar para não deixar que o amor-próprio, fonte de toda mesquinhez ou 

ganância, se sobreponha à virtude, também deve receber igual atenção.  

Se Rousseau ocupa-se de apresentar como um governo prudente pode agir para 

evitar as doenças públicas é porque, como vimos no primeiro capítulo, as condições para 

manutenção do Estado não estão dadas pelo ato do pacto. Cada pessoa possui seus 

interesses pessoais, mas ao formar o corpo social, cada um deve pensar a partir si para o 

todo. Então, cada pessoa deve pensar no bem público e não somente no próprio bem. No 

Contrato Social, Rousseau deixa claro que o povo tem dificuldade de ver o bem que 

rejeita. Deparando-se, portanto, com a dificuldade que os cidadãos têm para enxergar com 

clareza o bem da república, que podemos chamar de cegueira cívica, cabe perguntar: 

como irão, os cidadãos, formar as leis? Como evitar que eles percam o elo que os uniu? 

No Tratado sobre economia política Rousseau defende que todos devem se sentir parte 

integrante do Estado de modo a querer o bem público por seu próprio interesse. Ver e 

querer são as dificuldades a serem enfrentadas na formação de cidadãos. 

Será o Preceptor de Emílio o ser capaz de moldar esses homens naturais para se 

tornarem civis? Vimos que Rousseau deseja que a educação cívica seja realizada pelo 

Estado. Mas, quem exatamente deve guiar esse povo cego, para que não se perca em 

vícios, afogados em si mesmo, para que o eu não se torne um egoísta, para que o amor-

próprio não domine os nobres sentimentos do amor de si e a piedade. Quem pode estender 

o amor de si ao amor pela pátria? Quem será esse ser capaz de persuadir as pessoas a 

verem o bem que rejeitam? Trata-se, ainda, de verificar quem será o homem que possui 

maior clareza das questões ordinárias e que saiba alertar o conjunto de cidadãos para que 

se dediquem à luta pelo bem comum por si mesmos. 

 

2.5- Da função do Legislador na república. 

 

Quem é o Legislador? Rousseau, no Contrato Social, pergunta retoricamente: 

“se é verdade que um grande príncipe é um homem raro, que se diria de um grande 

Legislador?” (CS, 1978, p. 57). O genebrino expõe que: 
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Para descobrir as melhores regras de sociedade que convenham às 

nações, precisar-se-ia de uma inteligência superior97, que visse todas as 

paixões dos homens e não participasse de nenhuma delas, que não 

tivesse nenhuma relação com a nossa natureza e a conhecesse a fundo; 

cuja felicidade fosse independente de nós e, contudo, quisesse dedicar-

se a nós, que, finalmente, almejando uma glória distante, pudesse 

trabalhar num século e fruí-la em outro. Seriam precisos deuses para 

dar leis aos homens (CS, 1978, p. 56). 

 

Essa figura extraordinária, a quem nosso filósofo denomina Legislador98, “é o 

mecânico que inventa a máquina, aquele não passa do trabalhador que a monta e a faz 

movimentar-se” (CS, 1978, p. 57). Ajudando um povo a encontrar as melhores leis, o 

Legislador colabora para que cada pessoa possa fazer a abstração de seu eu individual 

para se integrar na comunidade; pois, tal como defende Derathé “somente há vontade 

geral em um Estado composto de cidadãos” (DERATHÉ, 1964, p. 108)99. 

Deve-se ter em mente que Rousseau não trata de alguém que seja realmente um 

deus. Tal como defende Raymond Polin, “ele não é um Deus, ou um enviado de Deus, 

mas um homem perfeitamente senhor de si, perfeitamente livre e racional entre os 

homens” (POLIN, 1964, p. 240)100. Todavia, aquele que for assumir esse ilustre papel no 

Estado, deve possuir qualidades extraordinárias, a tal ponto de poder ver o que o povo 

não consegue enxergar, em decorrência de sua constituição primitiva, ou em certos casos, 

devido ao início dos vícios, como, por exemplo, o anseio por honrarias e privilégios. Mas 

o que é necessário enxergar, visto que a condição humana não permite? São a melhores 

regras de sociedade, ou seja, o melhor caminho, as melhores leis e costumes que possam 

contribuir para o bom andamento do Estado, rumo a seu principal objetivo: a liberdade e 

a igualdade.  

                                                           
97 “O legislador é, então, ‘um homem extraordinário no estado’, e, embora ele é assim por causa de seu 

papel, ele também é extraordinário por causa de seu ‘gênio’. A necessidade deste gênio extraordinário cria 

uma série de problemas graves para a teoria de Rousseau, dos quais são o problema de onde o legislador 

virá, o que podemos chamar de ‘problema da regressão’ e a aparente incoerência entre hipótese de Rousseau 

de que os cidadãos estão a ser considerados como livres e iguais e à concessão de uma 

superioridade natural ao legislador: isso podemos chamar o problema da desigualdade natural” 

(BERTRAM, 2004, p. 133-134 -  Tradução minha). 
98 Para captar melhor o sentido das palavras de Rousseau, poderíamos afirmar que o Legislador tem 

características semelhantes às divinas se comparado aos homens comuns. Além disso, faz-se necessário 

lembrar que os Princípios do Direito Político de Rousseau são uma escala de referência para julgar as 

instituições políticas concretas. Deste modo, as qualidades extraordinárias do Legislador apresentado no 

Contrato Social referem-se a um “ideal normativo”. 
99 Tradução minha. 
100 Tradução minha. 
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É somente por conhecer os homens como eles são, que o Legislador poderá 

auxiliar os homens a enxergar aquilo que devem querer. Christopher Bertram defende que 

o Legislador deve conhecer as paixões que animam os homens, especialmente o amor 

próprio, mas ele mesmo não deve estar sujeito às paixões degeneradas, como o desejo por 

ter regalias e cargos de poder, pois, se estivesse, teria interesse em orientar as pessoas a 

querer instituições correspondentes à sua vontade particular, aos seus interesses 

individuais101. Conhecer o amor próprio significa perceber que o homem pode, em 

sociedade, querer permanecer no plano das aparências e do engano. Tendo ciência desse 

amor degenerado, o Legislador poderá se utilizar de ferramentas para combatê-lo ou 

aproveitá-lo em favor da sociedade. Também, se tal homem extraórdinário, fosse sujeito 

às referidas paixões, certamente trilharia os caminhos do rico do Discurso sobre a 

Desigualdade, já mencionado aqui.  

 O Legislador é aquele que possui a consciência mais clara a respeito dos 

problemas políticos. Sendo assim, ele deve “assumir a tarefa de um demiurgo capaz de 

moldar os homens substituindo sua natureza originária, marcada pela independência e 

pela suficiência, por outra que o torne parte inequívoca de um todo do qual recebe sua 

vida e seu ser” (REIS, 2012, p. 5). Isto é, ele deve, por sua genialidade, estar acima das 

paixões humanas e trabalhar para que o povo faça prevalecer a vontade geral sobre a 

vontade particular102. Em outras palavras, é necessário que o Legislador possa indicar os 

meios pelos quais o homem se transforme em cidadão, pois somente assim o interesse 

público poderá prevalecer na sociedade. 

Tal transformação, solicitada pelo ato de associação que faz de cada indivíduo 

cidadão e súdito, se faz possível porque o Legislador se mostra como um formador, um 

conselheiro, um esclarecedor, um guia na vida do povo do pacto social.  A atividade do 

Legislador permite que o Estado, formado por meios legítimos, desenvolva sua vontade 

e movimento de modo que possa estender no tempo sua existência. Permanecendo atento 

às instruções oferecidas pelo Legislador, deliberando sobre suas orientações, os homens 

do pacto poderão se tornar autênticos cidadãos capazes de se tomar o bem público por 

sua própria vontade, impedindo que o Estado se torne um local de tiranias, perdendo sua 

legitimidade.  

                                                           
101 Cf. BERTRAM, 2004, p. 133. 
102 Cf. GAGNEBIN, 1964, p. 278. 
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Para manter o Estado legítimo, fundado sobre os alicerces da liberdade e da 

igualdade, o objetivo da legislação, segundo Rousseau, não poderia se diferenciar de suas 

bases: “a liberdade, porque qualquer dependência particular corresponde a outro tanto de 

força tomada ao corpo do Estado, e a igualdade, por que a liberdade não pode subsistir 

sem ela” (CS, 1978, p. 66). Dessa forma, os homens que tendem a agir segundo seus 

interesses particulares103, por terem em seus corações o forte impulso para si mesmos, 

necessitam de uma legislação que trabalhe para sempre manter a liberdade civil, pois 

somente esta última favorece a igualdade na comunidade, por se limitar na vontade 

geral104. Rousseau defende que: “Precisamente por sempre tender a força das coisas a 

destruir a igualdade, a força da legislação deve sempre tender a mantê-la” (CS, 1978, p. 

67). Tendo tal foco em vista, podemos afirmar que a função do Legislador é, em primeiro 

lugar, mudar a natureza humana. Nas palavras do filósofo de Genebra: 

Aquele que ousa empreender a instituição de um povo deve sentir-se 

com capacidade para, por assim dizer, mudar a natureza humana, 

transformar cada indivíduo, que por si mesmo é um todo perfeito e 

solitário, em parte de um todo maior, do qual de certo modo esse 

indivíduo recebe sua vida e seu ser; alterar a constituição do homem e 

fortificá-la; substituir a existência física e independente, que todos nós 

recebemos da natureza, por uma existência parcial e moral (CS, 1978, 

p. 57).  

 

Ainda nesse texto, Rousseau reforça que o Legislador deve mudar as forças do 

homem, a fim de que ele ganhe outras cujo uso dependa do auxílio de seus concidadãos. 

Quanto mais o homem se sentir parte do todo, quanto mais ele se reconhecerá no todo, 

mais ele se ligará ao todo e amará toda a sua pátria e a legislação estará em bom caminho. 

A tarefa do Legislador, tal como afirma Salinas Fortes, é a de “fixar o bem público, 

definindo as condições que deverão ser observadas pelas partes contratantes” (SALINAS 

FORTES, 1976, p. 103). Definir as condições a serem observadas, significa estabelecer 

os limites do pacto social. Isso implica afirmar que todos devem, por assim dizer, respeitar 

as cláusulas105 do pacto, explicitadas no primeiro capítulo dessa dissertação. Nota-se que 

respeitar as cláusulas do contrato, significa que o Legislador deve cuidar para que a 

                                                           
103 Ricardo Monteagudo defende que “sempre que o interesse particular do homem contraria o interesse de 

sua comunidade há o aviltamento das virtudes que introduz a desigualdade, pois ele vai dizer uma coisa e 

fazer outra, mostra-se de uma forma e agir de outra” (MONTEAGUDO, 2006, p. 139). 
104 Cf. CS, 1978, p. 36. 
105 Cf. CS, 1978, p. 32. 
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liberdade e a igualdade no corpo social seja mantida. Sobre a igualdade Rousseau 

defende: 

Quanto à igualdade, não se deve entender por essa palavra que sejam 

absolutamente os graus de poder e riqueza, mas, quanto ao poder, que 

esteja distanciado de qualquer violência e nunca se exerça senão em 

virtude do posto e das leis e, quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja 

suficientemente opulento para poder comprar um outro e não haja 

nenhum tão pobre que se veja constrangido a vender-se; o que supõe, 

nos grandes, moderação de bens e de crédito e, nos pequenos, 

moderação da avareza e da cupidez (CS, 1978, p. 66-67). 

 

A liberdade será mantida porque tudo o que o Legislador disser só se efetiva em 

forma de lei se a vontade geral sancionar, pois o Legislador não possui poderes no Estado 

e de forma alguma poderia pretender tê-lo106. Rousseau defende: 

Aquele, pois, que redige as leis, não tem nem deve ter qualquer direito 

legislativo. O próprio povo não poderia, se o desejasse, despojar-se 

desse direito incomunicável, porque, segundo o pacto fundamental, só 

a vontade geral obriga os particulares e só podemos estar certos de que 

uma vontade particular é conforme à vontade geral depois de submetê-

la ao sufrágio livre do povo (CS, 1978, p. 58). 

 

Se o Legislador tivesse poderes de dar ordens, provavelmente ele seguiria o 

caminho oposto do objetivo de sua legislação, que é fazer os homens serem livres e iguais. 

Nesse sentido, poderíamos afirmar, como já o fizemos, que o Legislador estaria seguindo 

os passos do rico do Segundo Discurso, fundando uma sociedade extremamente desigual, 

propondo uma instituição política que favoreça a si mesmo e, no máximo, a uns poucos107.  

Rousseau mostra claramente que o Legislador não é um ditador, ou um tirano 

que impõe as Leis. Ele sempre trabalha para que a vontade geral possa surgir dentro de 

cada cidadão. Viroli diz que “A ordem republicana está fundada sobre a soberania da 

vontade geral e sobre a sabedoria do legislador” (VIROLI, 2002, p. 190)108. Notemos, 

pois, que este homem extraordinário no Estado109 usa de sua sabedoria superior para 

esclarecer a vontade geral que se esconde por causa do conflito com a vontade particular. 

                                                           
106 Neste ponto se justifica a observação que fizemos em nota logo acima, sobre o plano normativo do 

Contrato, pois entre os legisladores históricos louvados por Rousseau, houveram aqueles que também 

foram governantes de seus povos, tal como Numa para os romanos e Moisés – ainda que sem um título 

político propriamente dito – para os hebreus. 
107 Cf. DD, 1978, p. 269. 
108 Tradução minha. 
109 Cf. CS, 1978, p. 57.  
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Vale notar ainda que Gagnebin, comentando a tarefa do Legislador na concepção 

política de Rousseau110, defende que existem três princípios que devem guiar a ação deste. 

Em primeiro lugar, o Legislador não procurará dar as melhores leis possíveis ao povo que 

se deve instituir, entretanto, as melhores leis que o povo é capaz de suportar. Isto é, 

anteriormente ao início sua tarefa ele age como um arquiteto que sonda o solo antes de 

erguer o edifício. Em segundo lugar, para a ação do Legislador ser frutífera, o Estado 

deve respeitar certos limites. Quer dizer que ele não poder ser muito grande ou 

demasiadamente pequeno. Sua extensão deve ser o suficiente para manter-se, sem a 

necessidade de auxílio de outras nações. Por fim, Gagnebin comenta que, as instituições 

possuem relações que nascem de uma série de fatores físicos e sociais próprios. Nesse 

sentido, cada povo merece um sistema de legislação próprio, que espelhe seus usos e 

costumes. 

No mesmo sentido Christopher Kelly em To Persuade without Convincing, 

afirma que, ao apresentar o Legislador, Rousseau revela pelo menos três pontos essenciais 

em sua tarefa. Leiamos em suas palavras: 

Primeiramente, ele deve entender os princípios de direito político, em 

segundo lugar, ele deve descobrir ou inventar instituições que 

incorporam estes princípios de uma forma que se adapte às condições 

de uma determinada sociedade. Finalmente, ele deve ganhar o 

consentimento de seu povo para seguir essas instituições (KELLY, 

1987, p. 322)111.  

Estes três pontos, conhecer os princípios do direito político, adaptar tais 

princípios a um povo específico e ser aceito por esse povo, são essenciais na tarefa do 

Legislador de desnaturação do homem, revelam sua sabedoria extraordinária e são 

condição para o êxito do seu trabalho de desnaturação do homem. 

O principal meio de trabalho do Legislador é a opinião pública112. Ora, se se quer 

formar boas Leis, que são elaboradas pela vontade geral e esta vontade tem origem nas 

pessoas particulares, com suas opiniões a respeito de determinado assunto, o Legislador 

deve ser atento à opinião pública. Esta opinião surge no contato entre os homens, na 

percepção de suas diferenças, no confronto entre as opiniões individuais. Desse embate 

das ideias particulares é que irá surgir um julgamento comum a respeito de algum tema. 

O resultado desse julgamento, a opinião pública, é de extrema importância, pois é dele 

                                                           
110 Cf. GAGNEBIN, 1964, p. 282-284. 
111 Tradução minha. 
112 Estudaremos mais a respeito da opinião pública, também, no 3.5 dessa Dissertação. 
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que derivam as leis. Detectamos tal ideia no Contrato Social, quando o filósofo expõe 

sobre os tipos de relações no Estado, defendendo que existe uma que é a mais importante 

dentre todas:  

Que não se grava nem no mármore, nem no bronze, mas nos corações 

dos cidadãos; que faz a verdadeira constituição do Estado; que todos os 

dias ganha novas forças; que, quando as outras leis envelhecem ou se 

extinguem, as reanima ou as supre, conserva um povo no espírito de sua 

instituição e insensivelmente substitui a força da autoridade pela do 

hábito. Refiro-me aos usos e costumes e, sobretudo, à opinião, essa 

parte desconhecida por nossos políticos, mas da qual depende o sucesso 

de todas as outras; parte de que se ocupa em segredo o grande 

Legislador, enquanto parece limitar-se a regulamentos particulares que 

não são senão o arco da abóbada, da qual os costumes, mais lentos para 

nascerem, formam por fim a chave indestrutível (CS, 1978, p. 69).  

 

O Legislador precisa confrontar-se, portanto, tal como afirma Ricardo 

Monteagudo, com problemas de linguagem; da opinião que é formada e expressada pela 

linguagem. Esse é o campo de trabalho do Legislador, pois é partir da opinião, ou seja, 

das leis não escritas que decorrem as leis escritas, legitimadas pela vontade geral. 

Monteagudo acrescenta que: “O Legislador lida, portanto com uma série de jogos 

metafísicos, políticos e morais do ser humano enquanto ser social” (MONTEAGUDO, 

2006, p.136). Aqui percebemos a dificuldade da linguagem tanto a na ação do Legislador 

para desnaturar o homem natural e transformá-lo em homem social, quanto para bem 

trabalhar com povos já constituídos.  

É notória a dificuldade encontrada por Rousseau, como falar ao povo? Leiamos: 

“Os sábios que desejassem falar ao vulgo na linguagem deste, em lugar da sua própria 

linguagem, não poderiam ser compreendidos, pois há inúmeras espécies de ideias 

impossíveis de traduzir-se na língua do povo” (CS, 1978, p. 58).  Falar de assuntos 

complexos a um público leigo que nunca se deparou com ideias complicadas, utilizando-

se da linguagem “técnica” que tal assunto merece, será incompreensível. Isso se explica 

por que o público alvo nunca teve contato com tais tipos de ideias e palavras; nunca 

desenvolveu grandes raciocínios sobre o assunto; não consegue ver por ter outros 

interesses que, à primeira vista, parecem ser mais importantes e atraentes do que aqueles 

apresentados pelo Legislador: “cada indivíduo, não discernindo outro plano de governo 

além daquele que se relaciona com seu interesse particular, dificilmente percebe as 

vantagens que pode tirar das contínuas privações que as boas leis lhe impõem” (CS, 1978, 

p. 58). 
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Em face da necessidade de transformar indivíduos em cidadãos, e supondo que 

existe, na obra do Legislador, dois elementos que parecem inconciliáveis (a saber: um 

trabalho que sobrepuja as forças humanas e, para efetivá-la, uma autoridade que não é 

nada), Rousseau lança mão de um artifício inusitado.  Uma arte que cabe somente ao 

sábio Legislador. Se falsos legisladores utilizarem este instrumento, certamente, de 

cidadãos amantes de sua pátria, que os contratantes poderiam se tornar, transformar-se-

iam em escravos, como já frisamos. Pois bem, vejamos o que propõe Jean-Jacques 

Rousseau: “O Legislador, não podendo empregar nem a força nem o raciocínio, recorre 

necessariamente a uma autoridade de outra ordem, que possa conduzir sem violência e 

persuadir sem convencer” (CS, 1978, p. 59)113. Para esse assunto abriremos outro espaço. 

 

2.6- Da arte de formação do Legislador: persuadir sem convencer. 

 

Cabe ao sábio Legislador a formação de cidadãos republicanos, um 

empreendimento muito grande, para o qual o convencimento não parece ser a solução 

viável. O discurso do Legislador formulado estritamente em linguagem racional, pode, 

no máximo, formar cidadãos por direito; ou seja, aquele que cumpre a lei, pela 

necessidade e utilidade delas (tal como Emílio que reconhece nas leis regras de 

sociabilidade), ou porque pode ser punido se não o fizer.  Mas, o cidadão de fato, aquele 

que tem a pátria acima de tudo, que a vê como um solo sagrado, como a mãe que o 

alimentou desde a infância, que cumpre e participa da elaboração das leis por afeição, é 

fruto da formação que passa pela linguagem extraordinária do Legislador.  

Rousseau afirma que em todos os tempos os pais das nações se valeram da 

persuasão, uma arte de outra ordem. A arte de recorrer aos céus para formar um povo de 

cidadãos e, tal como defende nosso autor, honrar nos deuses a sua sabedoria. “Pelos céus”, 

conforme Rousseau, o liame social se torna mais forte e profundo114. Rousseau afirma 

que tal recurso é utilizado “a fim de que os povos, submetidos às leis do Estado como às 

da natureza e reconhecendo os mesmos poderes na formação do homem e na da Cidade, 

obedecessem e se curvassem docilmente ao jugo da felicidade pública” (CS, 1978, p. 59).  

                                                           
113 Grifo meu. 
114 É por essa razão que Rousseau se preocupa em teorizar a religião civil, pois ela surge da “necessidade 

de formar, consolidar e perpetuar os vínculos de união entre todos os membros de uma sociedade civil, para 

que se sustentem reciprocamente, em respeito, desvelo e apoio mútuos” (DENT, 1996, p. 194). 
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O filósofo de Genebra defende que recorrer aos céus não está ao alcance dos 

homens simples e que o Legislador só o faz para se fazer entender por todos. Ele assinala 

que qualquer um pode gravar tábuas de pedra, adestrar um pássaro que lhe fale ao ouvido, 

ou encontrar qualquer outro meio rasteiro para se impor ao povo. Entretanto, defende 

Rousseau, que todo aquele que assim o fizer, reunirá uma pequena parcela de pessoas e 

logo esse grupo irá se desfazer por não haver consistência no elo entre eles: “Prestígios 

vãos tecem um liame passageiro115; só a sabedoria o torna duradouro” (CS, 1978, p. 59).  

A sabedoria dos grandes legisladores é exemplificada, por Rousseau, na ação de 

três grandes: Moisés, Licurgo e Numa. Rousseau salienta nas Considerações sobre o 

Governo da Polônia, que esses homens, em seu tempo, poderiam ser causa de risos. 

Todavia os três tiveram grande sucesso em sua ação legisladora. São legisladores 

fundadores de nações, formadores de grandes cidadãos que defenderam bravamente sua 

pátria. Aliás, algumas estão vivas até os tempos hodiernos, como é o caso da nação de 

Moisés. Este, conforme Rousseau: 

Concebeu e executou a espantosa empresa de criar uma nação com um 

grupo de infelizes fugitivos desprovidos de armas, arte e talento; sem 

virtudes, sem coragem, sem possuir uma polegada de terra, formavam 

uma tropa estranha sobre a face da terra. Moisés ousou fazer desse 

grupo errante e servil uma entidade política, um povo livre, e enquanto 

errava pelo deserto, sem ter uma pedra onde repousar a cabeça, dotou-

o de uma instituição duradoura, provada pelo tempo, pela sorte e por 

vários conquistadores, que cinco mil anos não conseguiram destruir ou 

sequer alterar, e que subsiste ainda hoje com toda sua força, embora o 

corpo da nação não exista mais (GP, 2003, p. 226-227). 

 

Para que o povo se caracterizasse e tomasse uma constituição sólida, Moisés 

fomentou costumes específicos, que, obviamente, diferem de outras nações, 

sobrecarregando-os de ritos e cerimônias especiais. Os costumes, instituídos pelo 

Legislador Moisés, fez com que esse povo, sem virtudes e sem coragem, criassem 

vínculos que ligavam cada um dos indivíduos entre si. Deu-lhe costumes totalmente 

diferentes dos anteriores. Lembremo-nos que foi Moisés quem deu a tábua dos dez 

mandamentos ao povo hebreu, justificando que foi Deus quem o mandou entregar, para 

                                                           
115 A figura do Legislador em Rousseau se mostra é de extrema periculosidade pelo seu poder de persuasão 

e por ele ser considerado o homem mais sábio no Estado. Claro que no Contrato Social nosso autor está, 

como já afirmamos, no plano do “dever ser”, expondo, portanto, com deveria se portar quem assumir o 

papel de Legislador. Entretanto, mesmo com alerta sobre o plano da escrita, tal ideia causa arrepios em 

muitos leitores de Rousseau, pelo perigo nessa figura. Mas devemos ter em mente que o filósofo de Genebra 

o percebeu, por isso que redigiu em seu Contrato, que muitos são aqueles que tentaram iludir o povo para 

fundar e formar sociedades não republicanas. 
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que eles pudessem bem conviver uns com os outros. Observemos que o fato é 

extremamente sobrecarregado de mística, de religiosidade e, isso, fez com o povo se 

tornasse corajoso e virtuoso, que lutasse por sua nação onde estivesse e em que tempo 

estivesse. 

Sem a linguagem adequada, Moisés dificilmente conseguiria convencer aquelas 

pessoas que o melhor era seguir as leis que ele estava propondo. “Olhando desse ponto 

de vista, podemos concluir que o elemento simbólico da fundação e a capacidade de 

persuadir e manter os homens convencidos da necessidade das leis são mais importantes 

do que o caráter intrínseco das leis” (BIGNOTTO, 2010, p. 195).  Certamente, Moisés 

também sabia que somente pelas leis que ele pretendia entregar, que tal povo poderia se 

tornar um corpo político virtuoso. Dessa forma, pela sua sabedoria, Moisés acreditou que 

o melhor, depois de ter observado bem esse povo, era retirar-se à um lugar sagrado para 

fortalecer a apresentação das leis ao povo.  Tal estratégia, poderíamos confirmar, era 

proposital para criar um ar religioso, por isso ele subiu a montanha, pois somente ele era 

capaz de fazer Deus falar e criar o elo necessário para aquela nação poder perdurar por 

séculos. 

No Contrato Social, nosso autor defende que religião e política não tem 

necessariamente um objeto em comum, mas que uma pode servir de instrumento para a 

outra. E, no Manuscrito de Genebra, “quanto a contribuição religiosa às instituições 

civis”, ele defende que: “não é menor a utilidade de atribuir ao vínculo moral uma força 

interior que penetre a alma e se mantenha independente dos bens, dos males, da própria 

vida” (MG, 2003, p. 150)116. É de bom alvitre destacar que, pela religião, modo eficaz de 

persuasão, Rousseau defende que o Legislador pode criar uma força interior que penetre 

a alma do homem. Bignotto defende que “nela [na religião], a identidade do corpo político 

é garantida pelo elemento positivo e racional – as leis – e pelo elemento afetivo e não 

racional – a crença nas divindades” (BIGNOTTO, 2010, p. 196). Do nosso ponto de vista, 

a concepção de cidadania em Rousseau, não pode prescindir deste elemento interno. Só 

há cidadãos de fato, como estamos defendendo, se eles estão intimamente ligados por 

algo interno que lhes seja comum. 

                                                           
116 Grifo meu. 
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No capítulo 8, do Livro IV do Contrato Social, dedicado à religião civil, que 

certamente podemos ler como uma continuação117 do modo de persuasão levantado por 

Rousseau no final do capítulo VII do Livro II, nosso filósofo, em primeiro lugar, discute 

do ponto de vista histórico a relação existente entre as instituições religiosas e o corpo 

político, levando em consideração a divisão dos poderes temporais e espiritual. Em 

segundo lugar, Rousseau apresenta a tipologia das religiões, ou seja, a religião do homem, 

do cidadão e outra religião mais estranha, que dá ao homem duas legislações distintas118. 

Analisando as formas de religião a partir da perspectiva que aqui nos diz respeito (aquele 

de sua contribuição para formação dos cidadãos) observamos que a primeira, a religião 

do homem, “sem templos, altares e ritos, limitada ao culto puramente interior do Deus 

supremo e aos deveres eternos da moral, é a religião pura e simples do Evangelho, o 

verdadeiro teísmo e aquilo que pode ser chamado de direito divino natural” (CS, 1978, p. 

140). Segundo Rousseau, essa religião, o cristianismo do Evangelho de Jesus, é a mais 

pura das religiões. Ela torna todos os homens irmãos uns dos outros. E quando se diz 

todos os homens, Rousseau se refere a humanidade. Para a formação de cidadãos, essa 

religião não é pertinente, pois não faz com o homem se ligue a sua comunidade. 

A religião do cidadão, Rousseau expõe que é “inscrita num só país, dá-lhe seus 

deuses, seus padroeiros próprios e tutelares, tem seus dogmas, seus ritos, seu culto 

exterior prescrito por lei. Afora a única nação que a segue, todos os demais para ela não 

infiéis estrangeiros e bárbaros” (CS, 1978, p. 140-141). Conforme nosso autor, essa 

religião inspira um grande civismo, pois torna a pátria objeto de adoração dos cidadãos. 

Entretanto, não podemos concluir, por isso, que Rousseau crê que essa seja a melhor 

religião para o Estado. Vejamos: 

É, porém, má, pois, fundando-se no erro e na mentira, engana os 

homens, torna-os crédulo, supersticiosos, e submerge o verdadeiro 

culto da Divindade num cerimonial vão. Ainda é má quando, tornando-

se exclusiva e tirânica, transforma um povo em sanguinário e 

intolerante, de forma que ele só respira a atmosfera do assassínio e do 

massacre, e crê estar praticando uma ação salutar ao matar todos 

aqueles que não admitem seus deuses. Isso põe tal povo num estado 

natural de guerra com todos os demais, situação essa muito prejudicial 

à sua própria segurança (CS, 1978, p. 141). 

 

                                                           
117 DERATHÉ, 1964, p. 1498 – Nota ao Livro IV do Contrato Social in Oeuvres Complètes. 
118 Cf. CS, 1978, p. 140-141; Cf. KAWAUCHE, 2010, p. 132. 
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Apesar de inspirar um grande civismo, como expusemos, não inspira tolerância. 

Portanto, se a religião não convém para harmonizar os homens ela não serve para o Estado 

dos Princípios do Direito Político. Dentro do corpo social tudo está bem, entretanto, se 

aparece alguém com alguma outra religião, com um credo diferente ele será morto, sem 

nenhuma piedade. Essa religião não leva os homens à paz. Acreditando possuir o único 

deus verdadeiro, dotado de toda a verdade, leva a terríveis guerras que presenciamos até 

nossos tempos119.  

Por fim, podemos analisar o cristianismo romano. Ele afirma que essa religião 

divide o homem em dois, fazendo seguir dois “chefes, duas pátrias, o submete a deveres 

contraditórios e o impede de poder ao mesmo tempo ser devoto e cidadão” (CS, 1978, p. 

141). Essa religião, no pensamento de Rousseau torna os homens preocupados com as 

coisas terrenas na medida em que interessa ao poder eclesiástico. Deixando de se 

preocupar com a república, tais homens só são aguerridos nas guerras nacionais se for 

pela ordem do clero, como foi o caso das cruzadas. Rousseau alega, inclusive que “sem 

discutir o valor dos cruzados, observai que, bem longe de serem cristãos, eram soldados 

do padre, cidadãos da Igreja; batiam-se por seu país espiritual que ela, não se sabe como, 

tinha tornado espiritual” (CS, 1978, p.143). 

Vimos, portanto, que nenhuma dessas religiões servem ao Estado. Pois, 

nenhuma delas pode penetrar na alma dos homens fazendo-os legítimos cidadãos. Por 

isso, Rousseau afirma que o que importa ao soberano não é exatamente que o cidadão 

siga uma ou outra religião específica, pois, o que interessa ao corpo soberano se limita às 

convenções gerais, como vimos anteriormente. Portanto, o Legislador deve alertar aos 

homens que a religião, seja ela qual for, tenha utilidade ao Estado. Rousseau afirma: “Ora, 

importa ao Estado que cada cidadão tenha uma religião que o faça amar seus deveres” e 

mais a frente ele diz que “os dogmas dessa religião, porém, não interessam nem ao Estado 

nem a seus membros, a não ser enquanto se ligam à moral e aos deveres que aquele que 

a professa é obrigado a obedecer em relação a outrem” (CS, 1978, p. 143). 

Ora, não importando a religião que se siga, nosso autor defende que todas devem 

se apropriar de uma profissão de fé puramente civil. Para essa profissão de fé, o soberano 

                                                           
119 Newton Bignotto expõe que: “A reaparição na cena internacional dos fundamentalismos religiosos e do 

terrorismo como molde de conflito entre povos de diferentes convicções religiosas mostra que o pensador 

de Genebra compreendeu como poucos os resultados de uma associação política comandada pela crença 

no transcendente e na verdade” (BIGNOTTO, 2010, p. 198). 
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deve fixar seus artigos, afirma Rousseau, não como dogmas, porém como sentimentos de 

sociabilidade. É importante notar que sem esses artigos de fé, Jean-Jacques Rousseau 

defende que é impossível ser um bom cidadão e súdito do Estado. Rousseau não expõe 

sobre o Legislador nesse ponto, mas podemos interpretar que ele permanece alertando e 

orientado esse corpo soberano na elaboração de tais artigos de fé, a fim de que tais artigos 

beneficie todo o corpo político de igual modo, pois eles são instrumentos fundamentais 

para a possibilidade de formação de cidadãos republicanos. 

Rousseau defende que os dogmas da religião civil devem ser simples, poucos, 

precisos e sem explicações ou comentários. Leiamos quais são: “A existência da 

Divindade poderosa, inteligente, benfazeja, previdente e provisora; a vida futura; a 

felicidade dos justos; o castigo dos maus; a santidade do contrato social e das leis” (CS, 

1978, p. 144). Rousseau afirma que esses são os dogmas positivos. Por dogma negativo 

ele afirma que se limita a apenas um: “a intolerância, que pertence aos cultos que 

excluímos” (CS, 1978, p. 144). Com esses dogmas, ou sentimentos de sociabilidade, 

Rousseau pensa harmonizar todos os homens do pacto social. Ao crer na divindade, 

poderíamos afirmar que o cidadão é levado a crer na ordem suprema e na vida futura. 

Ainda que essa crença pareça levar o cidadão a um descaso com a pátria terrena, ela faz, 

na verdade, com que o cidadão seja virtuoso na sua pátria para merecer a recompensa. E, 

contrariamente, por consequência, aquele que não foi bom cidadão terá o castigo. 

Moscateli reforça tal ideia afirmando que: 

Esse “catecismo cívico” certamente teria de ser difundido por meio da 

educação recebida desde cedo pelos membros da república e moldaria 

o modo como eles conceberiam não apenas sua vida na Terra, mas 

também sua existência futura. Assim, se tanto a religião cristã quanto a 

profissão de fé civil encorajam seus adeptos a pensar na vida após a 

morte, a diferença essencial está em que a primeira o faz 

desestimulando o interesse nos assuntos da “cidade dos homens”, ao 

passo que a segunda incute a crença de que para ser digno das bênçãos 

no mundo vindouro, é preciso ter sido um bom cidadão neste 

(MOSCATELI, 2010, p. 240-241). 

 

Logo no início do Contrato Social, Livro I capítulo VII, Rousseau defende que 

o corpo político existe somente pela integridade do contrato, ou como está gravado em 

francês, pela santidade do contrato. Afirmar que o contrato social é santo eleva-o a uma 

condição superior, de outra ordem, com a qual o Legislador pode contribuir para que os 

contratantes respeitem e assegurem sua maior extensão vital. Tal respeito pelo contrato, 
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só se dá na medida em que os cidadãos internalizam este “catecismo”. Para isso, se faz 

necessário que o Legislador faça bem seu trabalho de formação de cidadãos, dando leis 

sábias aos homens, tal como fez Moisés, fazendo Deus falar.  Sem o contrato íntegro e 

respeitado, a associação civil não pode existir e, consequentemente, não haverá cidadãos 

virtuosos. Mas, será que todos os povos estão aptos a receberem o trabalho de legislação? 

Será que todas as nações estão abertas a receberem a formação do grande Legislador? 

 

2.7- Do povo a ser formado. 

 

Pretendemos rapidamente, analisar neste ponto qual povo está apto a receber a 

educação cívica, pois, tal como diz Jean-Jacques Rousseau, o trabalho de legislação não 

serve para todos os povos. Ratificando o dito, Rousseau afirma que “antes de erguer um 

grande edifício, o arquiteto observa e sonda o solo para verificar se sustentará o peso da 

construção, o instituidor sábio não começa por redigir leis boas em si mesmas, mas antes 

examina se o povo a que se destinam mostra-se apto a recebê-las” (CS, 1978, p. 60) 

Salinas Fortes, em Rousseau, da teoria à prática, resume as condições que 

Rousseau considera necessárias, para que um povo esteja apto à legislação: 

A primeira, a de que o povo considerado seja ainda povo jovem: “Os 

povos, assim, como os homens não são dóceis senão na sua juventude, 

envelhecendo, tornam-se incorrigíveis”. Em seguida, é necessário que 

o território tenha uma extensão média, que não seja “nem muito grande 

para poder ser bem governado, nem muito pequeno para poder se 

manter por si mesmo”. Além disso, que haja uma justa proporção entre 

a grandeza do território e a população, de forma que “a terra baste para 

a manutenção de seus habitantes e que haja tantos habitantes quantos a 

terra possa nutrir”. E finalmente, que o povo “goze da abundância e da 

paz”120 (SALINAS FORTES, 1976, p. 109). 

 

E por fim, Rousseau mesmo responde à sua perguntam sobre qual o povo está 

apto à legislação: “Aquele que, encontrando-se já ligado por qualquer laço de origem, 

interesse ou convenção, ainda não sofreu o verdadeiro jugo das leis; que não tem nem 

costumes nem superstições muito arraigadas” (CS, 1978, p. 65). Defende ainda que o 

povo apto a legislação é aquele que não teme ser arrasado por invasões súbitas; aquele 

que todos os seus membros são conhecidos por todos e que não está disposto a 

                                                           
120 As citações que Salinas Fortes faz do Contrato Social, na edição de 1978 da coleção Os Pensadores, 

estão nas páginas: 60, 62, 64 e 65. 
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sobrecarregar o outro com fardos extremante pesados, o qual não pode carregar. Noutras 

palavras, Rousseau percebe que o povo melhor preparado para a legislação é aquele cujos 

cidadãos tendem a ser livres e iguais entre si. Quanto maior o laço entre as pessoas, melhor 

será o trabalho do Legislador; a situação inversa – na qual há desigualdade social e 

costumes degenerados – a ação do legislador torna-se inviável: “A obra da legislação 

torna-se difícil, menos pelo que é preciso estabelecer do que pelo que é preciso destruir, 

e o sucesso mostra-se tão raro dada a impossibilidade de encontrar a simplicidade da 

natureza associada às necessidades da sociedade” (CS, 1978, p. 66). 

A tarefa do Legislador parece árdua, pois ele tem que observar todos esses 

requisitos para que a legislação seja adequada. Tal como afirma o filósofo, o mais 

importante é prestar atenção no tempo de maturidade dos povos e trabalhar com a opinião 

pública. As condutas compartilhadas por um povo nascem de suas tradições, costumes e 

opiniões, que, sem serem necessariamente positivadas, dirigem sua convivência. Muitas 

vezes a lei escrita é a formalização racional dos costumes do povo. Se o Legislador 

trabalha com os usos e costumes é porque nem todos os costumes são saudáveis para uma 

vida republicana. Costumes extremamente arraigados e degenerados, não podem 

contribuir para formar cidadãos virtuosos, apenas um povo jovem e íntegro pode ser 

conformado a ter sempre por meta o bem comum e a liberdade, que é o objetivo do pacto. 

Por fim, ainda precisamos deixar claro, apesar das evidências que aparecem no 

estudo realizado sobre as duas figuras estudadas nesse capítulo, qual delas é a melhor 

para constituir um povo de cidadãos republicanos. Qual dos dois, o Preceptor ou 

Legislador, pode formar cidadãos patriotas, amantes de sua pátria? Vimos, pois, que 

ambos formam cidadãos, mas qual seria o melhor entre os dois para fazer surgir o amor 

pátrio? Que, de forma alguma, se recusasse a deixar seu país por vontade individual? 

Quem poderia fazer nascer um novo Catão? 

 

2.8- Pontos e contrapontos entre o Preceptor e Legislador. 

 

É interessante notar nos textos de Rousseau, estudados até o momento, que 

ambas as figuras formadoras possuem características semelhantes, a tal ponto, que 

poderíamos afirmar que qualquer um dos dois poderiam formar cidadãos republicanos. 

Entretanto, notamos alguns detalhes importantíssimos que os distinguem, tornando o 
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resultado da educação de cada um diferente. Portanto não defenderemos que um é melhor 

ou pior que o outro em si mesmo, mas que ambos, se distinguem pela sua função, pelo 

seu objetivo e que o quesito melhor e pior depende do fim para que se destina. Sem querer 

esgotar as comparações entre o Legislador e o Preceptor, analisaremos apenas alguns 

quesitos que nos permitam bem pensarmos qual dos dois podem formar cidadãos 

republicanos. 

O Preceptor aparece na obra de Rousseau como um guia, um pedagogo, ou seja, 

aquele que caminhará com Emílio rumo à liberdade, à virtude. Mas, como vimos, 

Rousseau percebe a dificuldade de encontrar tal pessoa. Depois de exaltá-lo: “Um 

Preceptor! Que alma sublime... Na verdade, para criar um homem é preciso ser ou pai, ou 

mais do que um homem” (Em, 2004, p. 28)121, afirma a dificuldade: “esse raro mortal não 

pode ser encontrado? Não sei. Nestes tempos de aviltamento, quem sabe a que ponto de 

virtude ainda pode chegar uma alma humana? Mas supomos que tal prodígio tenha sido 

encontrado” (Em, 2004, p. 28). 

A dificuldade a ser destacada diz respeito às características do Preceptor. 

Rousseau o apresenta como tendo uma alma sublime e que ele teria que ser mais que um 

homem, ou seja, Rousseau descreve o Preceptor como sendo um homem extraordinário. 

As características do Preceptor assemelham-se à do Legislador, como fica evidente em 

uma passagem no Contrato Social, onde ele define a pessoa do Legislador. Leiamos: 

“Para descobrir as melhores regras de sociedade que convenham às nações, precisar-se-

ia de uma inteligência superior [...] Seriam precisos deuses para dar leis aos homens” (CS, 

1978, p. 56). Ambos precisariam ter almas sublimes, serem deuses, estarem acima da 

condição humana de suscetíveis às paixões, justamente para terem condições de formar 

para a liberdade.  

Preceptor e Legislador são figuras exemplares. No Emílio bem como nas 

Considerações sobre o Governo da Polônia, Rousseau argumenta contra qualquer meio 

de formação por demasiadas palavras. Rousseau afirma: “Mestres, deixai os fingimentos, 

sede virtuosos e bons e que vossos exemplos se gravem na memória de vossos alunos, 

enquanto esperamos que possam entrar em seus corações” (Em, 2004, p. 113-114). 

Ratificando a mesma ideia ele defende:  

                                                           
121 Iremos, nesse tópico, repetir algumas citações que julgamos ser importantes para realizar as comparações 

entre o Preceptor e o Legislador. 
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Jovem professor, prego-vos uma arte difícil, a de educar sem preceitos 

e de tudo fazer sem nada fazer. Concordo que essa arte não é própria 

para vossa idade; não serve para fazer brilhar vossos talentos, nem para 

vos realçar diante dos pais, mas é a única capaz de ser bem-sucedida. 

Jamais conseguireis criar homens sensatos se antes não criardes 

moleques; assim era a educação dos espartanos: em vez de colá-los aos 

livros, começavam por ensiná-los a roubar seu jantar. Será que por isso 

os espartanos eram grosseiros quando adultos? Quem não conhece a 

força e a finura de suas réplicas? Sempre criados para vencer, 

esmagavam os inimigos em toda espécie e guerra, e os atenienses 

tagarelas temiam tanto suas palavras quanto seus golpes (Em, 2004, p. 

139). 

 

Outro ponto em comum entre esses grandes homens é a adequação122, das suas 

ideias educacionais e políticas, com a realidade. No Emílio, Rousseau expõe que suas 

máximas de educação são totalmente diferentes das que existem em seu tempo, mas 

defende-se visto que seu aluno também é diferente: “à medida que avanço, meu aluno, 

orientado de maneira diferente daquela dos vossos, já não é uma criança comum; torna-

se necessário um regime especial para ele” (Em, 2004, p. 30). E, podemos ler no Contrato, 

Rousseau defender que cada país necessita de um sistema de leis próprio, pois os 

“objetivos gerais de todas as boas instituições devem, porém, ser modificados em cada 

país pelas relações oriundas tanto da situação local quanto do caráter dos habitantes” (CS, 

1978, p. 67). Dessa forma, Rousseau percebe que qualquer tipo de educação, seja ela 

particular ou pública, precisa adequar princípios gerais123 a situações específicas. 

Nosso filósofo defende que a aplicação de tais princípios a situações específicas 

supõe observar atentamente antes de agir. Não se deve aplicar métodos – no caso do 

Preceptor – ou leis – no caso do Legislador – idealmente boas em qualquer pessoa ou 

nação. Nesse sentido, Rousseau adverte que o Preceptor e o Legislador devem bem 

analisar124 seu objeto para começar seu magnífico trabalho. Vejamos no Emílio: “Homem 

prudente, considerai por longo tempo a natureza, observai bem vosso aluno antes de lhe 

dizer a primeira palavra” (Em, 2004, p. 98). E no Contrato Social: “antes de erguer um 

grande edifício, o arquiteto observa e sonda o solo para verificar se sustentará o peso da 

                                                           
122 “Cada idade, cada estado de vida tem sua perfeição conveniente, o tipo de maturidade que lhe é própria. 

Ouvimos falar muitas vezes de um homem feito, mas consideremos uma criança feita; o espetáculo será 

mais novo para nós, e talvez não venha a ser menos agradável” (Em, 2004, p. 202). 
123 “Eis o que procurei fazer em todas as dificuldades que se apresentaram. Para não engrossar inutilmente 

o livro, contentei-me em colocar os princípios, cuja verdade cada qual deve perceber” (Em, 2004, p. 30). 
124 “É também nessa idade que começa para o mestre hábil a verdadeira função do observador e do filósofo, 

que conhece a arte de sondar os corações enquanto trabalha por formá-los (Em, 2004, p. 310). 
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construção, o instituidor sábio não começa por redigir leis boas em si mesmas, mas antes 

examina se o povo [...] mostra-se apto a recebê-las” (CS, 1978, p. 60).  

Para que o Preceptor e o Legislador possam bem trabalhar, importa que eles ajam 

em nome do interesse. Vejamos que tipo de interesse é esse. No caso do Emílio, Rousseau 

afirma: “se seu caráter difícil me forçar a fazer com ele algum trato, prepararei de tal 

forma as coisas que a proposta sempre venha dele e não de mim; que, ao assumir algum 

compromisso, ele tenha sempre um interesse presente e sensível em cumpri-lo” (Em, 

2004, p. 112). Entretanto, No caso dos homens do pacto social, o interesse público será 

instigado pelo Legislador visando manter presente aos cidadãos o interesse inicial que os 

uniu. Sendo o interesse o que motiva alguém a fazer algo, entendemos que tanto o 

Preceptor quanto o Legislador devem trabalhar com o interesse de seu aluno ou do povo 

a fim de instiga-los a realizar aquilo que lhes é proposto.  

Para essa tarefa, os dois formadores devem trabalhar com o coração, com amor. 

Rousseau considera que os sentimentos não podem ser extirpados das relações humanas, 

por isso entende que “quando os cidadãos amam seu dever, e os guardiões da autoridade 

pública empenham-se sinceramente em fortalecer esse amor pelo exemplo e pela 

assiduidade, todas as dificuldades desaparecem” (EP, 2003, p. 16). Mais à frente ele 

defende que “a história nos mostra, com mil exemplos, que a autoridade de quem é amado 

sobre aqueles que ama é cem vezes mais absoluta do que toda a tirania dos usurpadores” 

(EP, 2003, p. 17).  Rousseau não defende um amor cego dos súditos com relação aos 

líderes da comunidade política. Se assim o fosse, o príncipe poderia apenas aparentar ser 

um bom homem, para que a população o amasse; poderia simplesmente aparecer com 

ideias revolucionárias, mas que, em consequência delas, exterminasse milhões de 

pessoas. Em seu texto fica claro que o amor pela autoridade vincula-se ao cuidado 

dispensado para que a liberdade e a igualdade sejam mantidas e, somente por isso os 

cidadãos amam sua autoridade.  

Outro ponto que desejamos destacar é a autoridade. Esse é um ponto importante 

em Rousseau. Podemos entender a autoridade125 do Preceptor e do Legislador, de acordo 

com Rousseau, como reconhecimento da pessoa que educa pelos educandos; reconhecer 

que tal pessoa é a mais indicada para orientar seus passos. Não devemos confundir 

                                                           
125 “A confiança que deve ter em seu Preceptor é de outra espécie; ela deve dizer respeito à autoridade da 

razão, à superioridade das luzes, às vantagens que o rapaz está em condições de perceber e cuja utilidade 

para ele sente” (Em, 2004, p. 343). 
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autoridade com autoritarismo – esta é imposição, aquela depende de reconhecimento em 

vista do qual os dois formadores poderão atingir suas finalidades. Nesse sentido, podemos 

afirmar que, junto com a autoridade vem a dependência. Mas isso não seria um problema 

para pensarmos a formação de cidadãos em Rousseau? Marlene Dozol defende que 

existem dois tipos diferentes de dependência que derivam, do mesmo modo, de dois tipos 

de autoridade. Vejamos em suas palavras: 

Uma relativa às coisas, outra relativa aos homens. A primeira é da 

natureza, não prejudica a liberdade e não gera vícios e, principalmente, 

presta-se a ser experimentada nas primeiras fases, sob circunstâncias 

intencionalmente forjadas pelo mestre; a segunda é a da sociedade e, 

quando desordenada, gera todos os vícios e a depravação mútua do 

senhor e do escravo, só remediada pela substituição, no homem, do 

império das paixões, pelo da lei ou da vontade geral (DOZOL, 2003. p. 

72). 

 

Note que a autora ressalta que a dependência da sociedade é prejudicial quando 

ela é desordenada. Ora, no caso da educação do Legislador, ele fará de tudo para que a 

sociedade receptora de sua formação seja ordenada. Noutras palavras, a ação do 

Legislador será em prol da supremacia da vontade geral, pois somente ela é capaz de 

estabelecer a igualdade e a liberdade no corpo político. Por isso, podemos afirmar que sua 

autoridade gera uma dependência saudável se, portanto, os homens se tornarem efetivos 

cidadãos. Dessa forma, bem como expôs a comentadora, a vontade geral será sempre o 

guia dessa comunidade, ou seja, ela será livre. 

Ainda, outro ponto em comum entre o Preceptor e o Legislador é que ambos 

fazem uso de um perigoso instrumento: a persuasão. Para que a educação proposta seja 

realizada, eles precisam desse artifício, que deve ser utilizado enquanto for necessário, 

enquanto não se atingiu o objetivo da educação: a liberdade. Rousseau defende no Emílio, 

como já pudemos ler: “É fácil convencer uma criança de que o que queremos ensinar-lhe 

é útil, mas de nada servirá convencê-la se não soubermos persuadi-la. Em vão a tranquila 

razão nos faz aprovar ou reprovar; somente a paixão nos faz agir” (Em, 2004, p. 243). E, 

da mesma forma, Rousseau apresenta uma formulação semelhante no Contrato Social, 

como já pudemos conferir126. Percebamos que Rousseau encara em ambos os textos a 

difícil tarefa dos formadores de fazer com que seus formandos vejam o que pode ser o 

                                                           
126 Cf. 2.6 dessa Dissertação; Cf. CS, 1978, p. 58. 
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melhor para eles mesmos. Dessa forma, atingir o interesse, a paixão, a vontade127 deles 

se faz extremamente importante, pois eles são as principais forças motrizes de uma 

pessoa. 

Rousseau também defende que essas duas figuras “supra-humanas” devem 

valer-se do método negativo128 de educação, pois somente por ele é que se pode evitar 

que os vícios nasçam e cresçam nos educandos: “Não insistirei demais em que a boa 

educação deve ser negativa: se impedirmos o nascimento dos vícios teremos feito bastante 

em favor da virtude” (GP, 2003, p. 239).  Ainda que Rousseau não explicite o método 

negativo na ação do Legislador, podemos afirmar que Rousseau defende em ambos os 

casos que não se ensine nada de desnecessário, ou seja, que os formadores apenas se 

dediquem a lhes mostrar como podem ser livres. Que eles protejam seus formandos de 

tudo o que possa degenerar a criança ou a sociedade129. 

Enfim, de forma geral, podemos afirmar que o Legislador e o Preceptor devem, 

para atingir seus objetivos: persuadir sem convencer130; ser sábios; agir conforme a 

utilidade; ser aceitos e reconhecidos; formar para a liberdade; conhecer os princípios do 

direito político; saber orientar as paixões; falar ao coração; utilizarem da educação 

negativa; guiar seus educandos. Enfim, devem possuir os fins de seu trabalho de 

educadores bem definidos, que concordem com a necessidade pela qual foram evocados. 

Todavia, em que de fato eles diferem a ponto de precisarmos escolher qual, entre 

eles, é melhor para a educação à cidadania republicana? Existem alguns elementos. O 

primeiro deles que, por sinal, é fundamental, é o contexto para o qual foram criados. O 

Preceptor foi pensado para uma sociedade totalmente corrompida, onde, tal como defende 

Rousseau, não existem mais instituições públicas. O Legislador foi pensado para uma 

                                                           
127 “O princípio de toda ação está na vontade de um ser livre; não poderíamos remontar além disso. Não é 

a palavra liberdade que nada significa, mas a palavra necessidade. Supor algum ato, algum efeito que não 

derive de um princípio ativo é realmente supor efeitos sem causa, é cair no círculo vicioso” (Em, 2004, p. 

396). 
128 “Portanto, a primeira educação deve ser puramente negativa. Consiste não em ensinar a virtude ou a 

verdade, mas em proteger o coração contra o vício e o espírito contra o erro” (Em, 2004, p. 97). 
129 É interessante notar que o Legislador não apenas tenta proteger o povo dos vícios, mas também busca 

incutir nele um conjunto de costumes, valores e opiniões próprias para diferenciá-lo dos demais e dar-lhe 

uma identidade única. Por isso, poderíamos afirmar que sua educação é, também, positiva, na medida que 

sugere aos povos novos usos e costumes peculiares e, paralelamente a essa ação ele os protege dos vícios. 
130 No caso do Preceptor, o recurso à persuasão é predominante na infância e na adolescência de Emílio, 

mas, na medida em que o aluno se torna adulto, o Preceptor também utilizará o convencimento (razão) para 

formá-lo. 
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comunidade onde existem sinais de virtude entre os seus conviveres, como foram os casos 

da Córsega e da Polônia.  

Da mesma forma, o projeto educacional de Rousseau descrito no Emílio, por não 

haver instituições públicas, não visa a formação de um republicano, muito menos formar 

uma república. Como defende Moscateli: 

Igualmente, seria presumir demais afirmar que, pelo fato de produzir 

um indivíduo de elevada virtude moral capaz de honrar os 

compromissos por ele assumidos, o modelo pedagógico de Emílio seria 

o mais apropriado para formar os cidadãos que devem respeitar o pacto 

social ao qual aderiram. É verdade que Rousseau considera decisivo 

para o sucesso da associação política que os membros do Estado 

estejam sinceramente imbuídos do desejo de respeitar o vínculo que os 

une. Para tanto, eles precisam se sentir obrigados a obedecer às leis não 

apenas porque têm medo das punições que sofreriam se as violassem, 

mas principalmente porque elas estão gravadas em seus corações, como 

o filósofo diz no Contrato Social (MOSCATELI, 2012, p. 146). 

 

Portanto, o Preceptor visa a formação de um homem livre. Emílio é formado, neste viés, 

para ser livre onde ele decidir viver. Não se tem em mente, no Emílio, transformar a 

natureza humana, de modo a fazê-lo passar de uma unidade numérica total para uma 

fração. 

Apesar de Emílio ir morar em uma cidade, ele não sente-se parte dela. Por causa 

do contexto de degeneração social, o Preceptor educou Emílio no campo e depois de vê-

lo um homem formado o reintroduziu na cidade. Emílio não é imbuído do espírito 

público; não tem cravado em seu coração o forte elo da cidadania; obedece às leis não 

por paixão, por ver sua vontade espelhada nela, mas por compreendê-las como 

necessárias.   

Por outro lado, o Legislador, tendo em vista o contexto social e político onde sua 

atuação se insere, pode formar, de fato, cidadãos republicanos, que amam a pátria e não 

a abandonam por razões pessoais. Enfim, vimos que por motivos históricos, pensados em 

contextos sociais diferentes, o melhor para a formação de cidadãos genuínos é o 

Legislador. Resta-nos ainda, para atingir os fins de nossa pesquisa e perceber a 

importância da formação de cidadãos para uma república, investigar como Rousseau 

pensou a ação, que poderia ter se tornado prática, do grande Legislador em sua própria 

pessoa. Para essa finalidade analisaremos, no próximo capítulo, as Considerações sobre 

o Governo da Polônia e o Projeto de constituição para a Córsega. 
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Capítulo Terceiro: 

Da formação do cidadão republicano: a 

prática do grande Legislador 

 

Pretendemos neste capítulo, estudar como poderia ter ocorrido a prática da 

formação à cidadania republicana, tendo como Legislador o próprio Jean-Jacques 

Rousseau. Para cumprir esse objetivo, pretendemos de forma sumária, investigar quem 

foram os três grandes legisladores históricos tão louvados por Rousseau em seus textos. 

Em seguida, pretendemos pesquisar acerca da figura de Rousseau enquanto Legislador. 

Isto é, queremos perceber o que, de seu Legislador ideal e dos legisladores históricos, ele 

adotou para a sua prática história. Por último, almejamos analisar sobre a 

responsabilidade os cidadãos por sua própria formação, depois da instituição do 

Legislador. 

 

3.1- Dos legisladores elogiados por Rousseau. 

 

Antes de iniciarmos a investigação que concerne à formação do cidadão 

republicano pensada por nosso autor, visto que somente a educação pública é capaz desse 

objetivo, faz-se necessário investigarmos minimamente quem foram os grandes 

inspiradores de Rousseau. Ao longo dos textos de Rousseau há vários elogios aos 

“grandes homens do passado”, que souberam formar cidadãos. Notamos sua nostalgia 

pelos tempos antigos, onde a virtude reinava entre os cidadãos, conforme ele enfatizava. 

Nosso intuito é verificar quais foram as principais contribuições dessas ilustres figuras 

para o pensamento de Rousseau. 

O que mais importa para Rousseau, no que tange a figura do Legislador, é que 

ele deve trabalhar com os usos e costumes do povo para que o sistema de legislação possa 

prosperar. Vimos no capítulo anterior o quão difícil é a tarefa do Legislador, por lidar 

com razões que o povo desconhece. Para isso, este homem “deus” deve trabalhar com 

uma linguagem diferente, que possa mostrar ao povo “os objetos tais como são, algumas 
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vezes tais como eles devem parecer-lhe, mostrar-lhe o caminho certo que procura” (CS, 

1978, p. 56). O Legislador se utiliza da linguagem da religião e outros meios 

extraordinários – visto anteriormente131 como fizeram Moisés, Numa e Licurgo. 

Moscateli comenta que: 

Segundo Rousseau, os antigos Legisladores sabiam que a função de 

suas instituições tinha de ser unir os homens à pátria, e por este motivo 

eles criariam usos particulares e cerimônias religiosas que pertenciam 

exclusivamente às nações para as quais se dirigiam. Fosse por meio de 

jogos, de exercícios ou de espetáculos, os cidadãos eram continuamente 

relembrados das qualidades que distinguiam seu povo de todos os 

demais, não com meras admoestações, mas com atividades conjuntas 

que, em si mesmas, reforçavam os laços sociais (MOSCATELI, 2010, 

p. 100). 

 

Vimos no capítulo anterior o quão grande foi a obra de Moisés, que soube 

transformar um povo escravo e fugitivo em uma nação, repleta de costumes nacionais, 

com ritos próprios, que fundaram uma instituição duradoura132. O objetivo desse grande 

homem, assim como o dos outros, era fazer um povo nacional, criar um povo particular, 

que possuísse laços extremante fortes que resistisse à força do tempo. Rousseau 

complementa: “Foi assim que essa nação singular, tantas vezes dispersada e 

aparentemente aniquilada, mas sempre fiel à sua regra, conservou-se até os nossos dias 

entre outros sem confundir-se” (GP, 2003, p. 227). 

Lemos nos Fragmentos Políticos, o quanto Rousseau prestigiava o sábio Moisés. 

Nosso autor destaca, além do que já fora mencionado no texto do Governo da Polônia, 

que as leis de Moisés nos dão um grande exemplo, por seu feito espetacular, haja vista 

que as leis de Sólon, de Numa e Licurgo estão mortas, não resistiram ao tempo: “Atenas, 

Esparta, Roma pereceram e não mais deixaram filhos sobre a terra” (FP, 1964, p. 499)133. 

Os filhos de Moisés, os judeus, mesmo com tantos perigos e intempéries sobreviveram, 

se multiplicaram e se mantem unidos como nação. 

Moisés foi um grande legislador, pois soube usar de meios adequados para que 

o povo se unisse. Este utilizou da linguagem religiosa. No início do capítulo sobre a 

Religião Civil no Contrato Social, Rousseau argumenta que “os homens de modo algum 

tiveram a princípio outros reis além dos deuses, nem outro Governo senão o teocrático” 

                                                           
131 Cf. 2.6 dessa Dissertação. 
132Cf. GP, 2003, p. 226-227. 
133Tradução minha. 



97 
 

(CS, 1978, p. 137). Nosso filósofo tinha certeza de que nenhum homem se sentiria 

conformado em ser governado por algum semelhante e se persuadiria de que governado 

por um deus estaria bem. Portanto, como analisamos em páginas anteriores, era necessário 

o uso racional da religião. Moisés fez assim, subindo para o monte “sagrado”, 

permanecendo ali por vários dias e, depois, descendo com a tábua dos dez mandamentos. 

Tais mandamentos, leis, seria o fundamento da unidade daquele povo sem território.  

Da mesma forma que Moisés utilizou a linguagem da religião, Numa também o 

fez. Embora sua obra não tenha alcançado a mesma longevidade que a obra de Moisés, 

Numa é outro dos legisladores elogiado por Rousseau, pois soube utilizar da religião para 

instituir um povo. Vejamos nas palavras do filósofo de Genebra: 

Aqueles que só viram em Numa um criador de rituais e cerimônias 

religiosas julgaram mal esse grande homem: na verdade, Numa foi o 

verdadeiro fundador de Roma. Se Rômulo se tivesse limitado a reunir 

alguns bandoleiros, que poderiam ser dispersados por qualquer 

dificuldade, essa obra imperfeita não teria podido resistir ao tempo. Foi 

Numa que lhe deu solidez. Tornou-a durável ao reunir esses homens em 

um grupo indissolúvel, transformando-os em cidadãos, menos pelas 

leis, que sua rusticidade e pobreza ainda não haviam tornado 

necessárias, do que pelas instituições amenas que os vinculavam entre 

si e à sua terra, dando assim um caráter sagrado à cidade, com rituais 

aparentemente frívolos e supersticiosos, cuja força e consequências 

poucos percebem, mas cujos primeiros fundamentos tinham sido 

instituídos por Rômulo, o feroz Rômulo (GP, 2003, p. 228). 

 

Maquiavel134, antes de Rousseau, bem reconheceu a tarefa da religião e também 

cita Numa como exemplo. Tomemos as palavras de Maquiavel, a fim de nos auxiliar em 

nossa reflexão: 

Este, encontrando um povo indômito e desejando conduzi-lo à 

obediência civil com as artes da paz, voltou-se para a religião, como 

coisa de todo necessária para se manter uma cidade; e a constituiu de 

tal modo que por vários séculos nunca houve tanto temor a Deus quanto 

naquela república, o que facilitou qualquer empreendimento a que o 

senado ou aqueles grandes homens romanos quisessem entregar-se. E 

quem examinar as infinitas ações do povo de Roma em conjunto e de 

muitos dos romanos de per si verá que aqueles cidadãos temiam muito 

mais violar o juramento que as leis, porquanto estimavam mais o poder 

de Deus que o dos homens (MAQUIAVEL, 2007, p. 49). 

 

                                                           
134“Não podemos esquecer que, ao contrário de Maquiavel, Rousseau estabelece critérios definitivos de 

legitimidade que exigem a discriminação decisiva entre o legislador e o príncipe” (MONTEAGUDO, 2006, 

p. 154). 
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Percebemos tanto na citação que fizemos de Rousseau, quanto na de Maquiavel 

semelhante exaltação à Numa. Ambos os autores destacam que ele soube usar do 

instrumento religioso para formar um caráter nacional no povo de Rômulo. É importante 

ressaltar que, nesse contexto, não existe em Rousseau uma apologia à religião em si 

mesma, mas um uso político da religião. Céline Spector defende que o recurso à 

linguagem dos deuses significa que a política se institui a partir de uma posição “meta-

política”135. O Legislador que quer persuadir deve colocar na boca dos deuses as razões 

sublimes que o vulgo não entende. Polin alega que “não são os deuses que falam pela 

boca do Legislador, é o Legislador que faz crer que os deuses dizem o que ele mesmo 

pensa” (POLIN, 1964, p. 245)136. Rousseau, afirma Spector, parece admitir a necessidade 

da mistificação, ou como disse a autora, de um “pieux mensonge137”, uma mentira 

piedosa ou uma mentirinha, mas com retas intenções, próprias apenas a um sábio 

Legislador. Nesse sentido, poderíamos questionar, assim como fez Hilail Gildin: 

Pode uma sociedade baseada em um código que as pessoas foram 

enganadas para aceitar porque acreditavam que ele expressasse a 

vontade divina, e que um povo não ousaria modificar por essa mesma 

razão, ser uma sociedade na qual o povo vê a si mesmo como única 

fonte legítima da lei? Um povo que acredita que os deuses sejam seus 

governantes pode acreditar em si mesmo como sendo soberano? 

(GILDIN, 1983, p. 72)138. 

 

Sem dúvida a crítica de Gildin merece nossa atenção, pois esta espécie de 

mentira piedosa que sustenta a legitimidade das leis parece contrária ao pensamento 

republicano de Rousseau, tendo em vista o está escrito no Contrato Social sobre a 

soberania do povo. Como pensar a transformação de homens naturais em povo soberano, 

cidadãos republicanos, cuja fonte de legitimidade das leis não era outra senão eles 

mesmos? Em certa medida, seria sensato pensar que, inicialmente, Rousseau visava esta 

transformação como um longo processo que demandaria tempo. À medida que o espírito 

social produzido através das boas instituições se firmasse entre os cidadãos, eles 

tomariam para si a “responsabilidade pelas novas leis que se fizessem necessárias para a 

comunidade. Tratava-se, pois, de um aprendizado cívico começado sob a tutela do 

                                                           
135 Cf. SPECTOR, 2015, p. 96 
136Tradução minha. 
137Cf. SPECTOR, 2015, p. 96 
138Cf. Tradução: MOSCATELI, 2010, p. 102. 
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Legislador, cujos desdobramentos levariam a vontade de todos a se converter na vontade 

geral” (MOSCATELI, 2010, p. 103).  

A utilização do recurso ao sagrado poderia, ainda, ser empregada por vários 

impostores, que tentariam ludibriar o povo para formar um corpo social ilegítimo. A 

pergunta que precisamos enfrentar é, como separar, distinguir o Legislador do impostor? 

Rousseau, afirma Céline Spector, responde de forma insuficiente a esta pergunta, pois ele 

afirma que o verdadeiro Legislador é reconhecido, sobretudo, pela estabilidade das 

instituições criadas por ele, assim como o verdadeiro profeta é reconhecido pela sua 

grande alma139. A durabilidade das instituições revelaria a posteriori a grandeza do 

Legislador.  

Spector comenta ainda que o critério racional justificaria a mistificação inicial. 

Dessa forma, podemos afirmar que os legisladores históricos tinham por meta, não fazer 

necessariamente um Estado religioso simplesmente, mas um Estado fundado na religião, 

com a finalidade de tornar a comunidade política sagrada. É nesse sentido que Rousseau 

enxerga o uso religioso dos legisladores do passado, simplesmente como um instrumento 

que tem por finalidade ligar os homens entre si, um elo indestrutível.  

Mas ainda falta um legislador: Licurgo. Por que deixa-lo por último em nosso 

discurso? Este, conforme cita Gildin140 é considerado um Legislador político, enquanto 

os outros dois, pais das nações141. A ação de Licurgo incide sobre um povo que 

experimentou, em certa medida, a vida política. Vejamos o que expõe Rousseau sobre o 

mítico Licurgo: 

Licurgo quis criar uma nação já degradada pela servidão e pelos vícios 

dela decorrente. Impôs-lhe assim um férreo domínio, como nenhum 

outro povo já experimentara. Mas dessa forma pôde uni-lo e por assim 

dizer o identificou, mantendo-o sempre ocupado, mostrando-lhe 

continuamente a pátria nas suas leis, nos seus jogos, nas suas casas nos 

seus amores e nos festivais. Não lhe deixou um só instante de folga, e 

dessa disciplina constante, enobrecida pelo seu objetivo, nasceu nele 

esse amor ardoroso pela pátria, que foi sempre a paixão mais forte, ou 

                                                           
139 Rousseau defende nas Cartas escritas da montanha, que as verdadeiras almas são reconhecidas pela sua 

“veracidade, sua justiça, seus costumes puros e sem mácula, suas virtudes inacessíveis às paixões humanas, 

somadas às qualidades do entendimento – a razão, o espírito, o saber, a prudência – são tantos outros 

indícios respeitáveis, cuja reunião, quando nada aí se contradiz, forma uma prova completa em seu favor e 

indica que eles são mais do que homens” (CM, 2006, p. 203). 
140 Cf. GILDIN, 1983, p. 76-77.  
141 O primeiro é aquele que trabalha com um povo já existente, como foi o caso de Licurgo. O segundo 

age sobre pessoas que se tornarão um povo, como foi o caso de Moisés. 
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única, dos espartanos, e que fez deles seres acima da humanidade 

comum (GP, 2003, p. 227). 

 

Licurgo, como explicita Rousseau, soube aproveitar do tempo histórico em que 

Esparta se encontrava, para poder trabalhar em sua obra, ou seja, reerguer um povo 

decaído pelas guerras. Mesmo tendo passado por uma forte crise, Esparta não perdeu o 

patriotismo e a liberdade e, por isso, estava pronta para recomeçar142. As épocas de terror 

favoreceram ao povo espartano o forte anseio pela liberdade, como está descrito no 

Contrato Social:  

Isso não significa dizer que, a exemplo de algumas doenças que 

transtornam a cabeça dos homens e lhes arrancam a recordação do 

passado, não haja certas vezes, no decurso da vida dos Estados, épocas 

violentas nas quais as revoluções ocasionam nos povos o que algumas 

crises determinam nos indivíduos, fazendo com que o horror do passado 

substitua o esquecimento – o Estado, abrasado por guerras civis, por 

assim dizer renasce das cinzas e retoma o vigor da juventude, escapando 

aos braços da morte. Assim aconteceu em Esparta ao tempo de Licurgo 

(CS, 1978, p. 61). 

 

Diferentemente dos pais das nações o Legislador político, como é o caso de 

Licurgo, não trabalha necessariamente com a religião. Este, Licurgo, como vimos na 

citação, aproveitou da oportunidade que lhe fora entregue e não deixou o povo de Esparta 

em momento algum descansar, antes que eles se tornassem cidadãos republicanos. Suas 

atitudes foram sábias, pois fez com os espartanos sempre estivessem em contato um com 

os outros, fortalecendo assim os laços comunitários: jogos, festivais, leis. Tudo remetia 

ao público, o que fez fortalecer o patriotismo abalado pela crise ocorrida. 

É importante notar, como bem fez Moscateli – comentando Plutarco em nota –

que Licurgo apesar de ser considerado um Legislador político por Gildin, também, 

utilizou-se da fé para dar cabo ao seu trabalho. Leiamos: 

Plutarco escreveu que, após um período de viagens, Licurgo voltou a 

Esparta com o desígnio de mudar as leis e o governo. Para isto, foi 

primeiramente a Delfos, tendo recebido da sacerdotisa o oráculo de que 

era querido de deuses e, na verdade, “mais Deus do que homem”. 

Investido com essa nova autoridade, anunciou aos espartanos que o 

deus havia lhe dado instruções sobre boas leis a serem adotadas por 

eles. Depois de ter transmitido a seus compatriotas todas as novas 

instituições que deveriam seguir dali em diante, Licurgo fez com que 

                                                           
142 Cf. MOSCATELI, 2010, p. 103. 
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jurassem não alterar suas leis antes que ele voltasse de uma nova visita 

a Delfos, viagem da qual nunca retornou exatamente para garantir que 

o governo de Esparta permanecesse imutável (MOSCATELI, 2010, p. 

103-104).  

 

Licurgo usou da persuasão para fazer do povo espartano um povo unido e livre, cujas leis 

estendiam sua influência a toda Grécia143, como afirmou Rousseau.  

No Contrato Social, Rousseau adverte, que o mal uso das guerras e da 

belicosidade não contribuem para formar cidadãos. É mais fácil um povo deixar de ser 

bárbaro para ser livre, do que permanecer livre quando se extingue o Estado Civil. Isto é, 

um povo raramente recobra a liberdade depois de perdê-la: “Povos livres, lembrai-vos 

sempre desta máxima: ‘pode-se adquirir a liberdade, mas nunca recuperá-la’” (CS, 1978, 

p. 61). Assim, outro aspecto que vale salientar sobre Licurgo são as circunstâncias de sua 

ação. Um povo tomado pelas guerras, facilmente pode ser dominado por um tirano, o que 

não foi o caso de Esparta que pediu leis a Licurgo. E este soube conduzir sua obra para 

que ela durasse por muito tempo. 

Enfim, como vimos, os legisladores que Rousseau cita se aproximam mais ou 

menos de seu ideal normativo. Todos serviram de exemplo para nosso filósofo, pois 

souberam, de uma forma ou de outra, transformar um aglomerado de homens em um 

corpo de cidadãos. O recurso à religião, poderíamos afirmar, é um instrumento desses 

grandes homens, cuja meta era tornar as leis sagradas, dignas de serem seguidas. Nesse 

contexto, todos – com exceção de Licurgo que abdicou do poder – estes tinham poder 

político sobre seu povo, pois não vemos nenhum legislador convocando uma assembleia 

para deliberar sobre as leis. Eles entregavam as leis, a fim de que o povo pudesse seguí-

las e, por meio delas, com decorrer dos anos, passassem, eles mesmos, a formar novas 

leis, transformando-se em cidadãos de fato.  

Vemos nas obras de Rousseau a descrição de um Legislador ideal que, 

certamente, teve grande influência desses legisladores históricos144, que tiveram por meta 

instituir um corpo político. Da mesma forma, lemos o próprio Rousseau enquanto 

legislador, contribuindo com suas ideias para a Constituição dos corsos e poloneses. 

Portanto, almejamos investigar, o que de sua teoria – de sua idealização – e de sua 

                                                           
143 Cf. GP, 2003, p. 227. 
144Sobre o estudo da influência da antiguidade sobre Rousseau, sugerimos a leitura de Jean-Jacques 

Rousseau et le mythe de l’antiquité de Denise Leduc-Fayette. 
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inspiração Rousseau tomou como base para elaborar textos orientadores para povos reais. 

É o que iremos investigar no próximo ponto. 

 

3.2- Do Legislador Rousseau: da teoria à prática. 

 

Até o momento investigamos quem deve ser o responsável pela formação de 

cidadãos republicanos e verificamos que, segundo Rousseau, essa tarefa cabe 

inicialmente ao sábio Legislador. Analisamos quais são a características desse Legislador 

ideal que Rousseau expõe no Contrato Social e, por fim, também investigamos a 

utilização da linguagem religiosa e persuasiva, nos legisladores históricos que deram 

força e motivação para que o filósofo de Genebra pudesse elaborar sua teoria do 

Legislador. 

Sabemos, conforme a interpretação de Milton Nascimento145, que Jean-Jacques 

Rousseau escreveu em dois planos, um normativo e outro que toca o campo da prática, 

embora eles não se oponham nem estejam desconectados.  Sendo assim, almejamos 

observar alguns aspectos146 da legislação de Rousseau para a Córsega e a Polônia, haja 

vista que nosso autor precisou adequar determinados princípios de sua teoria política, com 

a finalidade de propor um sistema de legislação atendendo aos pedidos feitos a ele. 

Salientamos, pois, que Rousseau não aplicou seu Contrato, pois ele não passava de uma 

escala de medida. Sobre esse assunto o professor Milton Nascimento contribui 

valiosamente. Leiamos: 

Em nenhum momento Rousseau tenta realizar o modelo político do 

“Contrato Social” como programa de ação, mas sua tarefa se limita a 

uma aplicação prática dos princípios estabelecidos no “Contrato”, 

apenas como referência a um sistema de medidas. E não notamos 

também nenhum esforço do legislador para fazer realizar, na prática, 

um modelo arquitetado abstratamente, um modelo perfeito de 

organização política, que deveria ser imitado na prática. Vemos tanto 

no caso da Córsega, quanto no da Polônia, uma situação até mesmo 

inversa, isto é, o legislador agindo conforme as circunstâncias, 

organizando a vida política a partir das características próprias de cada 

um desses povos (NASCIMENTO, 1988, p. 120-121). 

                                                           
145 Cf. NASCIMENTO, 1988. 
146 Como poderemos conferir, Rousseau salientou alguns pontos que julgou ser necessário para a formação 

de cidadãos nessas nações. Dentre eles, o autor discorreu sobre economia, educação escolar, festas, 

extensão territorial, participação política, servidão, cargos políticos, agricultura, comércio, dentre outros 

quesitos. 
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A adequação dos princípios do direito político pelo Legislador a uma realidade, 

deve ser um quesito fundamental para a constituição de um povo de cidadãos. Isto é, esta 

figura ilustre age conforme as circunstâncias e não segundo leis idealmente boas para 

qualquer Estado. Rousseau está ciente que cada povo, como vimos, merece um sistema 

único de legislação. Nosso autor ao escrever para a Córsega e Polônia teve em mente o 

que dissera no Contrato Social, ou seja, a observação dos usos, costumes e opinião147 de 

cada povo, pois é somente com base na observância de tais quesitos que se pode atingir 

um povo em sua essência. Isso se justifica pelo fato de que, como destacou Salinas Fortes 

“os costumes e a opinião tem força porque, embora não sendo ‘naturais’ e decorrendo da 

vida em sociedade, estão ainda bastante próximos da natureza. Melhor do que isso: são 

de alguma maneira a ‘natureza’ artificial de um determinado povo” (SALINAS FORTES, 

1997, p. 121). 

Agir no nível dos costumes e das opiniões é agir no campo da possibilidade real, 

factual, histórica. Então, sai-se do plano da abstração e se pensa em pessoas reais e em 

formas de vidas e culturas existentes. Isso significa afirmar que cada sistema de legislação 

deve se adaptar a cada tipo de povo. No Contrato Social, Rousseau expôs essa ideia, 

defendo que “precisa-se conceder a cada povo um sistema particular de instituição, que 

seja o melhor, não talvez em si mesmo, mas para o Estado a que se destina” (CS, 1978, 

p. 67). Portanto, como afirma Nascimento, a ação política não se guia por um modelo 

ideal, um projeto abstrato, como uma melhor forma de governo admissível148. “Ao 

político”, defende Salinas, “não cabe somente afirmar os valores jurídicos, mas fazer 

deles uma realidade e, pois, levar em conta aquilo que é possível, nas circunstâncias 

presentes, ou conforme as paixões humanas” (SALINAS FORTES, 1976, p. 36). Pensa-

se, portanto, em homens como são e nas leis como elas podem ser, como defendeu o 

Contrato Social. 

Para bem entendermos a relação entre a teoria e a prática nos textos de Rousseau 

intitulados Projeto de Constituição para a Córsega e Considerações sobre o Governo da 

Polônia e sua projetada reforma, devemos nos lembrar da famosa passagem do Contrato 

Social, onde Rousseau defende que “antes de erguer um grande edifício, o arquiteto 

observa e sonda o solo para verificar se sustentará o peso da construção” (CS, 1978, p. 

60). Sem essa sondagem, a instituição não será considerada sábia, pois se não se observa 

                                                           
147Cf. CS, 1978, p. 69. 
148Cf. NASCIMENTO, 1988, p. 121. 
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os usos e costumes do povo, sua cultura, ela será superficial por não espelhar o povo ao 

qual se destina.  

Comecemos, portanto, a analisar o caso da Córsega. Para isso, vale lembrar que 

no Contrato Social, ao concluir seu exame sobre os povos que estariam aptos para receber 

boas leis, ou dizendo de outra forma, para tornar-se soberano, Rousseau defende: “Ainda 

existe na Europa uma região apta à legislação: a ilha da Córsega. O valor e a constância 

com que esse bravo povo reconquistou e defende a liberdade bem mereceriam que algum 

homem sábio lhe ensinasse a conservá-la” (CS, 1978, p. 66). 

A pequena ilha situada no mar Mediterrâneo, havia se rebelado contra a 

exploração que sofria por conta do governo genovês. Conta Dent,  

Que a primeira rebelião foi suprimida em 1748, mas quatro anos depois 

os combatentes recomeçaram sob a liderança de Pasquale Paoli. 

Pareceu, por algum tempo, que os rebeldes tinham alguma 

probabilidade de sucesso. O conflito prolongou-se e só em 1764 

Rousseau foi procurado por um representante de Paoli, Matteo 

Buttafoco, com vistas à preparação de um novo sistema de legislação e 

governo para a Córsega (DENT, 1996, p. 94). 

 

Rousseau, visando atender ao pedido de Buttafoco149, solicita que ele lhe forneça 

documentos contendo todos os elementos necessários para a elaboração do Projeto. 

Nosso filósofo solicita um bom mapa da Córsega, no qual os vários distritos estejam 

registrados e marcados pelos seus nomes e, sendo possível, que estejam diferenciados por 

cores. Depois, que lhe enviasse o nome, o tamanho, a localização das cidades, dos burgos, 

das paróquias. Pede ainda uma exposição detalhada da ilha, contendo sua história, 

recursos naturais, seus cultivos, sua cultura. Demanda o censo da população, com a mais 

alta exatidão possível. Também solicita: 

O estado das fortalezas, dos portos; a indústria, as artes e a marinha; o 

comércio que se faz, o que se poderia fazer, etc. Qual a importância 

numérica e o prestígio do clero? Quais suas máximas? Qual a sua 

conduta em relação à pátria? Existem casas antigas, corpos 

privilegiados, nobreza. As cidades possuem direitos municipais? São 

muito ciosas deles? Quais os costumes do povo, seus gostos, suas 

ocupações, diversões, a ordem e as divisões militares, a disciplina, a 

maneira de guerrear, etc.? A história da nação até este momento, as leis, 

                                                           
149Hutler afirma que Mathieu Buttafoco define os “ilhéus como sendo humanos, religiosos, benfeitores, 

hospitaleiros, mantenedores da palavra, honrados e, com exceção de casos de vingança que, naquela época, 

segundo ele, tornavam-se raros, o número de assassinatos era menos frequente do que entre outros povos” 

(HUTLER, 1982, p. 57). 
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os estatutos; tudo o que se relaciona com a atual administração, 

inconvenientes que nela se apontam, o exercício da justiça, os 

rendimentos públicos, a ordem econômica, a maneira de estabelecer e 

arrecadar as taxas, o que, aproximadamente, o povo paga e o que pode 

pagar anualmente, e a relação entre uma e outra cifra (ROUSSEAU 

apud NASCIMENTO, 1988, p. 121-122). 

 

A descrição que M. de Buttafoco fez da Córsega se mostra impecável em vista 

dos detalhes e da riqueza das características descritas favorecendo a aproximação de 

Rousseau em relação ao povo corso, pois somente conhecendo-o a fundo é que poderia 

redigir um projeto de constituição. Em posse destes documentos, Rousseau coloca-se a 

redigir, em dois pequenos cadernos150, um rascunho do Projeto de constituição para a 

Córsega. Ele aceita essa tarefa porque acredita que os corsos se encontram em uma 

condição favorável que torna viável instituir uma boa constituição151.  

Nosso filósofo, ao se propor navegar pelo plano da prática, esforça-se para 

aplicar os princípios contidos no Contrato Social, adaptando-os à realidade da Córsega, 

almejando direcionar os corsos a uma república legítima, tornando-os cidadãos 

republicanos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao se esforçar em mostrar os 

princípios do direito político para a Córsega, Rousseau espera aproximar o povo corso do 

Estado legítimo contido no Contrato, tendo como desígnio a preservação da liberdade de 

cada membro. Quando Rousseau adapta seus princípios a uma realidade particular ele 

procura atender a necessidades específicas de um povo que almeja ser livre. Salinas Fortes 

defende que: 

Entre as condições gerais de legitimidade, fixadas no primeiro livro [do 

Contrato Social], 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 

(SALINAS FORTES, 1976, p. 39). 

                                                           
150 Cf. GAGNEBIN, 1964, p. 287. 
151 Cf. PC, 2003, p. 180. 
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Para escrever à Córsega aquilo que lhe convém dizer e adequar seus princípios 

à realidade que lhe fora posta, Rousseau tomou por base a história, usos e costumes do 

povo corso. O que resultou do Projeto elaborado por Jean-Jacques Rousseau não foi um 

texto de normas, deveres, descrições perfeitas do que se deveria fazer. Pelo contrário, o 

autor de Genebra oferece conselhos à nação corsa. E tais conselhos, como veremos 

posteriormente, buscam levar o povo adquirir pouco a pouco um caráter nacional152.  

Ao afirmarmos que Rousseau oferece conselhos aos corsos, com vistas a um 

objetivo – formação do caráter nacional – podemos defender que o Projeto de 

constituição para a Córsega, ainda permanece em certa medida do plano dos princípios: 

“Assim, os princípios que se seguem são aqueles que na minha opinião deveriam servir 

de fundamento para as suas leis” (PC, 2003, p. 182). Indicando os meios pelos quais a 

Córsega pode, por si, elaborar suas leis e ser um povo livre, Rousseau afirma: “com base 

nesses princípios153, vamos instituir as regras fundamentais da nova constituição” (PC, 

2003, p. 182). As regras fundamentais, como estudamos anteriormente, são as regras que 

definem o corpo político, que é a ação do corpo político sobre si mesmo é relação do 

soberano com ele mesmo154. 

Na busca por princípios que possam nortear a ação dos corsos, Rousseau intenta 

fazer com que eles mesmos possam legislar, assumindo o poder legislativo, isto é, o poder 

soberano – como veremos adiante. O que Rousseau oferece são os instrumentos que 

clarificam os olhos do povo da Córsega, ofuscados pelas guerras, para que aos poucos se 

tornem cidadãos, participantes da vida política.   

De forma semelhante Rousseau trabalha para a Polônia. Mas houve uma pequena 

diferença quanto ao objeto de trabalho demandado à Rousseau, conforme Gagnebin. 

Segundo este, a tarefa solicitada a Rousseau na Córsega era a instituição de um povo, o 

nascimento de um caráter nacional, enquanto a Polônia deveria ser a reforma do 

governo155 e a preservação daquilo que o mantivera, até aqueles dias, livres dos países 

                                                           
152 Falar em caráter nacional em Rousseau implica afirmar o surgimento de virtude cívica, liberdade civil, 

soberania, patriotismo, dentre outros elementos que podem compor o cidadão patriótico.  
153 Poderemos verificar adiante quais são esses princípios. 
154 Cf. CS, 1978, p. 68. 
155 GAGNEBIN, 1964, p. 288. 
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vizinhos, sua constituição156. Gagnebin afirma: “para Rousseau, o essencial é conservar 

seu espírito nacional” (GAGNEBIN, 1964, p. 289). 

 Rousseau, tal como o fez para Buttafoco, pediu à Michel Wielhorski 

documentos que lhe permitiram adentrar nas características da nação, conhecer ao 

máximo sobre sua cultura, sua economia, seu lazer, religião, enfim, seus usos e costumes. 

Mas pouco se sabe, tal como explica Gagnebin, dos encontros desses dois homens que, 

por sinal, permaneceram em segredo.  

Contudo, antes de investigarmos quais foram as considerações de Rousseau para 

a Polônia, faz-se necessário termos no horizonte o quadro histórico da época. Conforme 

Dent, a Polônia era governada desde 1764 por um rei escolhido sob pressão da Rússia e 

parecia que seu destino era ser absorvida, sem escapatória, pelo governo russo. Todavia, 

em 1768 um grupo de poderosos latifundiários iniciou uma resistência à dominação da 

Rússia e constituiu a Confederação de Bar, da qual Wielhorski era um representante. Dent 

continua: 

Em 1769, convocou membros de todas as partes da Polônia para uma 

assembleia, que encarregou Wielhorski de procurar Rousseau, entre 

outros pensadores franceses, a fim de que apresentassem propostas de 

modificação da Constituição polonesa de tal modo que a Polônia 

pudesse reter sua integridade e independência contra a anexação 

estrangeira (DENT, 1996, p. 80).  

 

Ora, Rousseau inicia suas Considerações afirmando que a descrição da Polônia 

que lhe fora apresentada é extremamente instrutiva e contribui enormemente com a 

pessoa que desejar sugerir um plano de reforma para aquele governo. Depois de tecer 

grandes elogios ao Conde Wielhorski, Rousseau faz um comentário muito pertinente ao 

contexto da nossa investigação: “ainda que excelente em teoria, o trabalho de quem não 

tiver completa familiaridade com a nação para a qual trabalha terá certamente defeitos na 

sua aplicação, especialmente se a nação em apreço já estiver bem estabelecida” (GP, 

2003, p. 223), com costumes, vícios e preconceitos profundamente arraigados. Neste 

trecho citado, Rousseau reforça aquilo que já observamos no Projeto para a Córsega, a 

saber: deve-se bem conhecer os princípios e as circunstâncias para poder elaborar um 

programa de ação, conforme a expressão de Nascimento. Somente pela familiarização 

                                                           
156 Rousseau alega aos poloneses: “Corrijam, se possível, os abusos da sua constituição, mas não desprezem 

essa constituição que os fez o que são” (GP, 2003, p. 224). 
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com a nação que o filósofo, enquanto Legislador, poderá contribuir para que o povo 

polonês possa ser reformado e, assim, poder retomar o vigor de sua juventude, sendo um 

corpo político forte e independente.  

Rousseau afirma que a Polônia, mesmo tendo passado por momentos de grande 

dificuldade, é “uma entidade constituída por numerosos membros mortos e um pequeno 

número de membros desunidos” (GP, 2003, p. 224) que de alguma forma ainda consegue 

manter vivo o seu vigor. Essa vitalidade dos poloneses, segundo nosso autor, é um dos 

maiores espetáculos “a desafiar a atenção de um ser racional” (GP, 2003, p. 224). Por 

isso Rousseau recomenda que se corrijam, conforme a possibilidade, alguns abusos de 

sua constituição, todavia que não a desprezem, pois foi ela que os fez ser o que são: um 

povo que ama a liberdade. 

Rousseau nas Considerações dá mostras de sua capacidade de se transferir da 

teoria para a prática, pois ele bem percebeu o que poderia ser melhor para o caso 

específico da Polônia e não pensou em aplicar seu Contrato Social, mas adequá-lo. Nosso 

autor percebe que na Polônia não existe a soberania popular direta, mas via representação, 

haja vista a impossibilidade de todos estarem presentes nas sessões deliberativas. Isso 

certamente vai contra os princípios do direito político157, expressos no Contrato Social, 

contudo no plano dos fatos Rousseau valoriza a existência de Dietas158, única responsável 

pela elaboração das leis, posto que não estava subordinada ao executivo159. Esta estrutura 

do poder legislativo independente do poder executivo permitiu a Rousseau a adequação 

de alguns princípios do Contrato àquela realidade.  

Para finalizar este tópico sobre o Rousseau Legislador, que deixa o âmbito do 

direito (da teoria) e passa a tratar de fatos (da prática) cabe perguntar se poderíamos 

chamar Rousseau de Legislador? Aquele que possui a consciência mais clara a respeito 

dos problemas cotidianos de um povo? Será ele o possuidor da inteligência superior, 

capaz de transformar os homens em cidadãos republicanos? Salinas Fortes comenta que: 

Ao termo inicial, quando a instituição de um corpo político quase 

perfeito é ainda possível, corresponde à ação do Legislador 

propriamente dito, de Licurgo, Moisés, Numa. Ao termo final, quando 

já nada mais é possível fazer, corresponde a ação do Pedagogo. A ação 

se despolitiza, já não mais visa a cidade, mas um indivíduo isolado. 

                                                           
157 Cf. CS, 1978, p. 44. 
158 Estas eram responsáveis pela discussão, elaboração e revogação das leis da Polônia, ou seja, trata-se do 

poder legislativo. 
159 Cf. CS, 1978, p. 73ss. 
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Entre estes dois termos extremos, dois outros dois poderiam ser 

distinguidos. De um lado, temos a figura do Legislador conselheiro, 

assessor técnico dos governantes. Seria o caso do próprio Rousseau, 

diante da Polônia ou da Córsega. De outro, o publicista ou o escritor 

político. Já não é mais aos governantes que ele se dirige, mas ao povo 

em geral ou público das grandes sociedades corrompidas (SALINAS 

FORTES, 1976, p. 123). 

 

Seguindo a concepção de Salinas, podemos admitir que estamos lidando com o 

Legislador-Conselheiro, ou seja, aquele que se apronta para a tarefa de preparar os 

subsídios necessários para uma boa constituição ou reforma. Isto é, o Legislador-

Conselheiro – Jean-Jacques Rousseau – se limita a tarefa de orientar o povo para que ele 

mesmo, o povo, possa ser o seu próprio soberano. Nosso autor assume a função de traçar 

os planos possíveis para o fortalecimento de um povo republicano. Trata-se, agora, de 

verificarmos como ele cumpriu sua tarefa de Legislador-Conselheiro nessas duas terras 

citadas. 

 

3.3- Da prática de legislação na Córsega: a formação do caráter nacional. 

 

Rousseau inicia o Projeto reforçando a ideia que deixou expressa no Contrato 

Social, a qual já comentamos anteriormente, de que os corsos se encontram sadios e sem 

vícios, apesar de terem adquiridos certos preconceitos que necessitam ser erradicados. 

Seu intuito nesse texto é orientar os ilhéus a constituírem e fortalecerem seus próprios 

costumes, abandonando, pois, os preconceitos adquiridos de outras nações. Com isso, e 

somente dessa forma poderão se tornar um povo unido, com um caráter nacional próprio 

e uma identidade que lhe seja peculiar: “a primeira regra a seguir é a do caráter nacional. 

Cada povo tem, ou deve ter, um caráter nacional, e se ele não existe será preciso começar 

por criá-lo” (PC, 2003, p. 192). Tal afirmação nos lembra os legisladores históricos que 

trabalhavam para que um grupo de pessoas se tornasse um povo singular. 

 Nosso autor explica que se deve criar uma boa constituição, prezando sempre 

pela liberdade e igualdade de cada membro do Estado, em consideração à possibilidade 

de retardar a degeneração do corpo político. Nosso autor defende também que os corsos 

não devem depender de outros povos, pois a longevidade de um Estado relaciona-se com 

a ação legislativa de cada corpo político sobre si mesmo, ou seja, à capacidade de 

autodeterminação sem depender de outrem, apenas de si mesmo. Segundo nosso filósofo, 



110 
 

uma boa constituição e autodeterminação são meios pelos quais as pessoas dessa ilha 

podem ser livres e quiçá mais unidas por uma causa comum: a subsistência própria e a 

não dependência de outros povos. Tais ações podem favorecer o nascimento de cidadãos 

republicanos que lutem constantemente pela liberdade.  

O filósofo de Genebra acredita que a Suíça é um bom exemplo para a Córsega. 

Rousseau compara esses dois povos, incialmente, pela descrição de suas terras, que 

contêm rios, pastagens160, bosques, dentre outros elementos semelhantes. Também os 

compara pelas características incomuns que caracterizam esses povos: “a equidade, a 

humanidade, a boa fé” (PC, 2003, p. 193). O clima rigoroso da região dos Alpes os 

diferencia. Rousseau defende que este povo precisava laborar por muito tempo para 

sobreviver ao rigoroso inverno e, em consequência, tinham pouco tempo para cultivar as 

paixões, pois se viam obrigados a prover o alimento de difícil cultivo. Rousseau defende 

que “assim esse povo pobre, mas que não passava necessidades, se multiplicava na mais 

perfeita independência” (PC, 2003, p. 194). 

Apesar da forte unidade deste povo, Rousseau faz uma advertência importante: 

o povo suíço que sabia apenas viver consigo mesmo, pelo dever de se defender de outras 

nações, passou a conhecê-las, “suas vitórias lhes abriram as fronteiras de sua vizinhança, 

e a reputação da sua bravura sugeriu aos príncipes a ideia de empregá-los” (PC, 2003, p. 

194). Por meio das guerras de defesa de sua pátria conheceram os vícios estrangeiros e se 

entregaram ao dinheiro. Rousseau complementa: “insensivelmente esses soldados se 

envileceram e passaram a ser simples mercenários. O gosto pelo dinheiro fez com que 

sentissem a sua pobreza; o desprezo pela sua situação apagou sensivelmente as suas 

virtudes” (PC, 2003, p. 195). É curioso notar que Rousseau alerta aos corsos que a Suíça 

se viu pobre somente após ter conhecido o dinheiro, pois com dinheiro os suíços 

abandonaram em grande escala a agricultura. Isso fez com que o povo se concentrasse 

em polos comerciais, deixando grandes partes do território sem nenhum habitante, 

enfraquecendo-se em face a presumíveis ataques estrangeiros. 

Para Rousseau, o caminho correto a ser percorrido pela Córsega, para manter a 

boa ordem e fortalecer os laços dos cidadãos é trabalhar na agricultura e cultivar uma vida 

campesina, pois é somente por ela que o Estado corso pode se tornar verdadeiramente 

                                                           
160 Cf. PC, 2003, p. 193. 
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rico. Ele defende no Projeto que o trabalho161 humano, como não é possível ocultá-lo, 

sempre concorre para a utilidade pública, entretanto, “não é o que acontece com o 

dinheiro, que se esvai e se perde em metas particulares” (PC, 2003, p. 182). Lemos uma 

ideia semelhante a essa no Emílio, no que tange a ideia da vida campesina: 

As cidades são o abismo da espécie humana. Ao cabo de algumas 

gerações, as raças morrem ou degeneram. É preciso renová-las, e é 

sempre o campo que traz essa renovação. Enviai, pois vossos filhos para 

que se renovem, por assim dizer, a si mesmo e retomem nos campos o 

vigor que se perde no ar insalubre dos lugares povoados demais. A 

mulheres grávidas que estão nos campos apressam-se em vir dar à luz 

na cidade; deveriam fazer exatamente o contrário, sobretudo as que 

pretendem amamentar seus filhos. Teriam menos a lamentar do que 

pensam, e, num ambiente mais natural para a espécie, os prazeres 

unidos aos deveres da natureza logo lhes tirariam o gosto pelos que não 

se relacionam com ela (Em, 2004, p. 43-44).  

 

Rousseau entende que o modelo rural de vida, que distribui bem o povo na ilha 

e permite que trabalhem na terra, pode evitar que os corsos se percam em vícios 

prejudicando a saude do Estado. Duas vantagens deste modelo econômico: o povo corso 

seria um povo sem grandes recursos financeiros, mas, em contrapartida, estaria livre das 

amarras do dinheiro que torna os povos dependentes uns dos outros e teria sua unidade 

fortalecida. A outra vantagem desse modelo econômico é que ele dificilmente suscita 

excessos suficientes para a geração do comércio e das artes, as quais tendem à destruição 

das virtudes que podem ser geradas pela vida frugal. Assim, considera Rousseau, o povo 

corso seria conduzido para a criação de costumes nacionais virtuosos; sua identidade 

nacional lhes conferiria unidade e autossuficiência.  

Rousseau defende que a Córsega deve se isolar para que eles aos poucos possam 

perceber como se deverá proceder para ser um Estado livre. Pois, como admitiu Rousseau, 

ninguém melhor que o próprio corpo político poderá erigir sua constituição. Além disso, 

o isolamento tem também a finalidade de se recomporem lentamente dos ataques sofridos 

por inimigos externos. Estando fracos não terão a mínima condição de se protegerem dos 

costumes estrangeiros e não saberão se resguardar dos vícios. E, ainda, evitarão o 

comércio. Dependendo apenas do que produziram pelo cultivo da terra, não gerarão 

                                                           
161 Na tradução da edição da UnB encontramos a seguinte tradução: “como não se pode ocultar o emprego 

da força humana...” (PC, 2003, p. 182). Mas preferimos traduzir do original “L’emploi des bras des hommes 

ne pouvant se cacher...” (ROUSSEAU, 1964, p. 904), tal como está escrito no corpo da Dissertação, por 

acreditar ter tornado a ideia do filósofo mais clara a respeito do uso do trabalho humano em relação ao 

dinheiro. 
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excedentes propícios ao favorecimento do comércio, o qual Rousseau critica 

severamente: 

Considero todo sistema de comércio destrutivo da vida agrícola, e não 

excetuo nem mesmo o comércio dos produtos de agricultura. Com 

efeito, para que a lavoura se pudesse sustentar com esse sistema seria 

necessário que o lucro das vendas fosse dividido igualmente entre o 

comerciante e o lavrador. O que é impossível, pois como o negócio do 

primeiro é livre, e o do segundo obrigatório, um sempre se imporá ao 

outro – relação que, rompendo o equilíbrio desejável, não poderá dar 

solidez e permanência ao Estado (PC, 2003, p. 200). 

 

Rousseau no Projeto para a Córsega alerta ao perigo que representa medir a 

riqueza de um Estado pelo seu dinheiro. A riqueza por meio do dinheiro poderia ser 

mensurada levando em consideração as relações externas, entretanto, em si mesma não 

existe nação mais rica ou mais pobre por causa do dinheiro. A riqueza de qualquer nação 

deve estar relacionada com a virtude, com gostos simples e sem vícios. Ele defende que 

“o dinheiro é não só um símbolo, mas um símbolo relativo que só tem um efeito 

verdadeiro devido à desigualdade da sua distribuição” (PC, 2003, p. 200). Considerando 

a desigualdade que este símbolo representa, Rousseau adverte aos corsos que eles se 

limitem aos trabalhos agrícolas e que vivam sem se submeterem ao comércio, 

permanecendo iguais, por proverem de forma justa162 o próprio sustento, não explorando 

uns aos outros. 

A igualdade é um princípio extremante importante para nosso filósofo e, 

conforme Silva, esse princípio assume pelo menos duas denotações: “em sentido mais 

restrito, supõe estabelecer o equilíbrio territorial, demográfico, econômico, político e 

social” (SILVA, 2008, p. 42). Esse conforme o comentador tem em vista diminuir as 

desigualdades entre as diversas partes do Estado, de contrabalançar todas as regiões da 

ilha, de torná-las mais próximas, favorecendo a participação mais igual na política. A 

segunda denotação para o comentador é em “sentido amplo, a harmonia conferida pelo 

                                                           
162 Rousseau na presente obra estudada é veemente quanto à recusa do uso do dinheiro. A todo momento 

nosso autor enfatiza que o dinheiro é causa de exploração e ócio entre as pessoas. Nosso autor aconselha 

que os corsos retomem a vida agrícola, o trabalho braçal que lhe fora retirada pelos genoveses (Cf. PC, 

2003, p. 197) e substituída pelo comércio: “Reconduzidos a uma vida de trabalho, que os corsos percam o 

hábito de errar pela ilha como bandidos; concentrados em suas famílias pela ocupação simples e igual, que 

não se interessem em entrar em conflito uns com outros! E que aqueles que já têm tudo o que é necessário 

para a sua existência não sejam obrigados a precisar de dinheiro, para pagar os impostos ou para custear as 

demandas do luxo e da fantasia, que sem contribuir para o bem-estar daquele que o exibe só faz excitar a 

inveja e a irritação dos demais” (PC, 2003, p. 198) 
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fortalecimento do ‘liame social’, pela consolidação do que Rousseau denomina ‘caráter 

nacional’ que deve assumir uma feição homogênea” (SILVA, 2008, p. 42). Os dois 

sentidos de igualdade salientados por Silva mostra o quanto o dinheiro danifica a virtude 

ou pode obstruir seu nascimento, por desfavorecer o equilíbrio e a harmonia no Estado.  

Um fator importante para pensarmos sobre o pavor que Rousseau tem pelo 

dinheiro é o favorecimento deste pelos mais poderosos. Nosso filósofo defende que 

quanto mais necessário for o dinheiro para os particulares, mais o será para o governo: 

“assim, quanto mais florescente o comércio, maiores os impostos, e para pagá-los de nada 

vale que o camponês cultive sua terra” (PC, 2003, p. 199-200). Rousseau parece 

denunciar os altos impostos cobrados sobre os produtos da terra e os poucos recursos que 

os camponeses tem para pagá-los. Consequentemente, maior será o impulso para o 

camponês deixar sua terra e dedicar-se ao comércio. Tornando-se um comerciante ele 

almejará maior lucro e aumentará cada vez mais seus preços, transformando-se num 

“pequeno velhaco” (PC, 2003, p. 200). O valor do trigo, do azeite, do vinho, segundo 

nosso autor, não mais existirá se não for valorado com o dinheiro163.   

Outros fatores levam o Legislador-Conselheiro a indicar a agricultura como 

modo de vida.  Primeiro, o crescimento da taxa de natalidade164. Este elemento para 

Rousseau é sinal de um Estado saudável165, voltado para as atividades simples, mais 

próximo da natureza, sem preocupações exageradas que não sejam aquelas da 

subsistência. Em seguida, Rousseau defende a vida campesina pelo sentimento de 

pertença que esta pode oferecer: 

Os camponeses estão muito mais vinculados à sua terra do que os 

cidadãos urbanos às cidades. Para os que não estão familiarizados com 

outro estilo de existência, a igualdade e simplicidade da vida rural 

exerce uma atração que deixa as pessoas sem o desejo de mudá-la. Daí 

a satisfação com a sua forma de vida que torna os homens pacíficos; e 

o amor ao país que os vincula à sua constituição (PC, 2003, p. 183-184). 

 

                                                           
163 Rousseau alega que “em consequência, os campos se despovoam e as cidades se enchem de vagabundos; 

aos poucos começa a faltar o pão, aumenta a miséria pública, acompanhada da opulência dos ricos e aos 

poucos se acumulam todos os vícios que causam por fim a ruína das nações” (PC, 2003, p. 200). 
164 Nosso filósofo defende que a maior taxa de natalidade é encontrada nos habitantes do campo e justifica 

tal elemento alegando o seguinte “em parte devido à simplicidade da vida rural, que cria corpos mais sadios, 

em parte devido à severidade das suas condições de trabalho, que impedem a desordem e o vício” (PC, 

2003, 183). 
165 Cf. PC, 2003, p. 200. 
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Aqui encontramos um elemento muito importante para nossa pesquisa: o vínculo 

e o amor à pátria. Rousseau na tentativa de adequar os princípios contidos no Contrato 

Social, soube encontrar no seio do povo, em suas próprias características, instrumentos 

que eles podem tomar como meio de se tornarem cidadãos republicanos. É neste sentido 

que a insistência com a agricultura mostra sua importância, pois é com o cultivo da terra 

que os homens encontrarão as condições necessárias para amar sua pátria, evitando que 

se percam no dinheiro e em gostos libertinos que o comércio pode gerar. Vale salientar, 

ainda, que Jean-Jacques Rousseau defende os costumes frugais decorrentes da vida 

camponesa porque estes tornam os homens mais pacientes e robustos, qualidades 

consideradas extremamente necessárias para a formação de um bom exército. De acordo 

com Rousseau, os recrutas das cidades são frouxos, ao passo que os homens do campo 

são mais preparados (devido à robustez física e de carácter) para enfrentar o inimigo, e 

também por serem mais confiáveis. 

Quando Rousseau expõe sobre a forma de governo adequada para a Córsega, ele 

defende que a configuração de governo escolhida por um povo depende muitas vezes 

mais da sorte do que da sua preferência, “há, contudo, certas qualidades na natureza e no 

solo de cada país que tornam uma forma de governo mais adequada do que outra; e cada 

uma delas tem uma força particular que inclina a população a determinada ocupação” 

(PC, 2003, p. 184). A forma de governo166 mais adequada para a Córsega, conforme o 

Legislador-Conselheiro, não deve ser muito onerosa, pois se trata de um Estado pobre. 

Também, deve se adequar ao modo de produção baseado na agricultura: “A administração 

mais favorável à agricultura é aquela onde o poder, não estando concentrado inteiramente 

em um só ponto, deixa de provocar uma distribuição desigual da população, mas faz com 

que ela se disperse por igual em todo território” (PC, 2003, p. 185). Ele conclui afirmando 

que a melhor forma governo para os corsos é uma espécie de democracia167, pois nela se 

concentra o princípio da igualdade – que condiz com os Princípios do Direito Político – 

e, também por ser mais barato para a máquina pública.  

                                                           
166 Devemos nos atentar para seguinte questão no vocabulário de Rousseau: quanto ao uso do termo 

governo, o genebrino, nesse contexto, quer expressar ao poder público em geral, à toda máquina 

administrativa. Não se trata, nesse caso, do governo como poder executivo, tal como ele havia descrito do 

Livro III do Contrato Social.  
167 O tipo de governo que Rousseau acaba por recomendar à Córsega não uma democracia propriamente 

dita, e sim um regime misto que inclui características democráticas. Ele mesmo explica a necessidade de 

modificar a democracia para adaptá-la às condições específicas da ilha, ao dizer que um governo 

democrático convém mais a uma pequena cidade do que a uma nação, o que é coerente com as observações 

feitas no Contrato Social sobre essa forma de governo. 
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Em vista da igualdade, Rousseau alerta aos corsos sobre a necessidade que se 

extinga, na medida do possível, a divisão de classes existente na ilha. Tal divisão pode 

ser totalmente prejudicial para a liberdade do Estado. Ao falar da nobreza, ele declara que 

ela: 

Tem tão pouco a ver com uma república democrática ou mista que não 

pode sequer participar de uma aristocracia168, pois esta contempla 

somente direitos de classe, não individuais. Além da virtude a 

democracia não conhece outra nobreza a não ser a liberdade; a 

aristocracia também não conhece outra nobreza senão a autoridade. 

Tudo o que é estranho à constituição deve ser cuidadosamente banido 

do organismo político. Deixemos, pois, aos outros Estados os títulos de 

marquês e de conde, que envilecem os simples cidadãos. A lei 

fundamental da nossa instituição deve ser a igualdade (PC, 2003, p. 

188). 

 

Rousseau defende que tudo deve se relacionar com a igualdade, pois até a própria 

autoridade só é estabelecida para defendê-la. Nosso autor complementa que todos devem 

ser iguais pelo direito de nascença. E isso reflete diretamente em sua teoria do Contrato 

e no que concerne a formação de cidadãos republicanos: a igualdade deve ser umas das 

aspirações de cada um. 

A única distinção entre os homens da Córsega que é possível, desejável e salutar 

ao Estado deve ter por meta ligar cada um ao corpo político: o mérito. Rousseau defende: 

“só o Estado deve distinguir os cidadãos pelo mérito: apreciar-lhes as virtudes, os serviços 

prestados à pátria; e essas distinções não devem mais ser hereditárias, como não o são as 

qualidades sobre as quais se fundamentam” (PC, 2003, p. 189). Rousseau nas páginas 

seguintes discrimina quais seriam as classes dos membros do Estado169, a saber: a 

primeira é a dos cidadãos; quanto à segunda, Rousseau se refere aos patriotas; por fim, 

temos a classe dos aspirantes. Rousseau complementa que essa diferenciação não pode 

ser feita mediante uma categorização no ato da instituição do Estado, mas necessita ser 

instituída de forma autônoma, pelo decorrer dos anos, pelo esforço de cada um170. 

A classe dos cidadãos compõe os jovens maiores de vinte anos, que devem 

passar por um juramento; todos que o fizerem devem ser inscritos em tal classe e merecem 

                                                           
168 Não se pode esquecer que essa aristocracia que Rousseau critica é a nobreza hereditária, e não a 

aristocracia eletiva que o autor havia apontado como a melhor forma de governo no Contrato Social (Cf. 

CS, 1978, p. 86). 
169 Cf. PC, 2003, p. 198. 
170 Conferiremos esse ponto posteriormente. 
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esse título, principalmente aqueles, segundo Rousseau, que deram seu sangue pela 

liberdade corsa. A classe dos patriotas é composta pelos corsos casados que tenham 

fundos próprios; e todo patriota, acrescenta Rousseau, casado ou viúvo que tenha filhos 

e seja autossuficiente, será inscrito na classe dos cidadãos171. A classe dos aspirantes, são 

todos aqueles naturais da ilha, mas que não cumpriram certos requisitos para a ascensão 

de classe patriotas – como por exemplo ter idade mínima.  

Esse modo de divisão de classes, no pensamento de Rousseau, pode estimular 

todos os corsos a quererem ser cidadãos republicanos, que defendam e lutem pela 

igualdade e pela liberdade. Existem tantos outros conselhos dados à Córsega, mas estes 

que apresentamos já são suficientes para bem ilustrar o quanto Rousseau está preocupado 

em adequar seus Princípios do Direito Político a um povo específico e, principalmente, 

oferecer meios possíveis para que este povo caminhe por si. Nesses pequenos trechos do 

Projeto que analisamos notamos a preocupação de Rousseau em fazer com que as pessoas 

da ilha se tornem, por meio da própria instituição corsa e através dos conselhos dados por 

ele, cidadãos de fato.  

Ainda falta analisar nosso Legislador-Conselheiro agindo na Polônia e perceber 

como ele pensou a formação desse povo que precisa sofrer uma grande reforma em sua 

constituição. Rousseau se depara com outra realidade e procurou oferecer instrumentos 

eficazes para a auto reforma do povo polonês.  

 

3.4- Da prática legisladora na Polônia: as orientações para a educação pública. 

 

Logo no início de Considerações sobre o Governo da Polônia (capítulo III), 

intitulado Aplicação, Jean-Jacques Rousseau afirma que a Polônia passa por uma grande 

crise política. Ele percebe que o país está à mercê dos ataques dos seus vizinhos, por estar 

totalmente desprotegida de fortalezas, por não possuir um exército, por ser um Estado de 

grandes dimensões e ser pouco povoado, dentre outros tantos fatores de fácil observação. 

Contudo, apesar destes fatores, o elemento que mais preocupa Rousseau é a divisão 

interna. A Polônia sofre de instabilidade interna e precisa ser independente dos caprichos 

dos seus vizinhos. Diante desse quadro, o que pensa nosso autor como forma de dar 

estabilidade e unidade ao Estado? Nosso autor defende que se deve “infundir em toda a 

                                                           
171Cf. PC, 2003, p. 199. 
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nação o espírito da aliança; firmar de tal forma a república no coração dos poloneses que 

ela sustentará a sua existência a despeito de todos os esforços dos seus opressores” (GP, 

2003, p. 230). E, complementa, esse é único “santuário” que a força não pode destruir. 

Percebemos nesse texto, que Rousseau, mesmo tratando de uma reforma e não 

de uma fundação, almeja instituir172 uma união entre os poloneses. Somente pelo forte 

elo do patriotismo que unifica a todos é que eles poderão superar os desequilíbrios 

internos e se tornar um Estado forte, capaz de encontrar forças para se libertar dos grilhões 

dos inimigos. Rousseau afirma: “a Polônia estava subjugada pela Rússia, mas os 

poloneses permaneceram livres. Um belo exemplo, que nos mostra como é possível 

desafiar o poder e a ambição dos vizinhos” (GP, 2003, p. 230). 

Rousseau, com suas considerações, visa auxiliar os poloneses a se tornar 

patriotas, que desejem sempre a igualdade e a liberdade. Rousseau afirma: “Até que a Lei 

reine no coração dos homens não poderá haver uma constituição boa e sólida” (GP, 2003, 

p. 225). Dessa forma, Rousseau defende que a virtude dos cidadãos, seu zelo pela pátria 

é o único obstáculo que poderá defender seu país; obstáculo, este, que nenhum exército 

poderá aniquilar: os russos podem até dominar o país, mas nunca os seus habitantes. 

Nosso filósofo complementa a ideia afirmando que: 

São as instituições nacionais que modelam o gênio, o caráter, os gostos 

e as maneiras de um povo; que lhe dão individualidade; que o inspiram 

como esse amor ardente da pátria, baseado em hábitos que não podem 

ser erradicados, e que faz com que os seus nacionais morram de tédio 

quando vivem entre outros povos, ainda que cercados por deleites que 

não têm no seu país (GP, 2003, p. 230). 

 

Rousseau considera que não pode haver um Estado bem-sucedido sem o forte 

elo do sentimento patriótico, que aos poucos diminui a tendência dos indivíduos por seus 

interesses egoístas. Tal como afirma Salinas Fortes, deve-se suscitar nos “membros da 

comunidade o ‘amor à pátria’, fazendo dela objeto de um culto sagrado” (SALINAS 

FORTES, 1997, p. 126). Mas como fazer da pátria um lugar sagrado? Rousseau deixa 

                                                           
172Conforme Monteagudo, nas Considerações sobre o governo da Polônia, “Rousseau se refere ao 

legislador de outra forma, não mais como um exemplo histórico bem-sucedido da implantação da liberdade 

no coração dos cidadãos, ou da legitimidade no corpo político, mas associando-o ao julgamento esclarecido 

do povo. Tomando o povo dotado de vontade geral e opinião pública, o legislador surge como julgamento 

esclarecido em apoio à opinião no momento de deliberar a forma e o conteúdo da lei. Tratando-se da 

Polônia, uma nação moderna, o legislador é assim associado ao corpo legislativo, isto é, à parcela do povo 

que, embora agindo por representação [...], participa das deliberações e vota” (MONTEAGUDO, 2006, p. 

171). 
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claro que a educação cívica, que liga todos os cidadãos, é o principal meio para que os 

poloneses amem sua pátria173. O genebrino pensa numa educação que, dentre outros 

elementos, envolve jogos infantis “com instituições que ao observador superficial 

parecem tolas e frívolas, mas que formam hábitos e compromisso invencíveis” (GP, 2003, 

p. 226). E, à frente, ele defende: 

Que haja muitos jogos públicos, pois a mãe pátria tem gosto em ver 

seus filhos brincando! Que ela sempre preste atenção a seus filhos, para 

que possam sempre interessar-se por ela. Para dar um bom exemplo, é 

necessário abolir as diversões comuns das capitais (até mesmo nelas): 

o jogo, o drama, a comédia, a ópera. Que seja abolido tudo o que torna 

os homens efeminados174; tudo o que os distraia, os isole, faça-os 

esquecer a pátria e os seus deveres; tudo o que torne possível fazê-los 

felizes em qualquer lugar, desde que sejam entretidos. É preciso 

inventar jogos, festivais e cerimônias tão peculiares a essa corte que não 

sejam encontrados em nenhuma outra (GP, 2003, p. 233). 

 

Os elementos que lemos na citação, como, jogos públicos e festivais realizados 

sem restrição de pessoas, públicos são instrumentos pensados por Rousseau para 

aumentar a proximidade175 entre os poloneses. Tudo o que não contribuir com essa 

finalidade deve ser deixado de lado, segundo o filósofo. As festas públicas são momentos 

onde todos podem ter contato com todos, fazendo-os sentirem-se um corpo que dança a 

mesma música. Sua meta com esse “sistema educacional” é fazer nascer a aliança entre 

os poloneses, para que resistam a toda e qualquer tipo de força exterior.  

                                                           
173Defende, Monteagudo, que: “Amar a pátria é reconhecer-se parte dela e, através disso, rejeitar a 

independência natural do homem, que, como vimos, mudou de estatuto na convenção que fundou o corpo 

moral. Com isso, o objetivo é defender a prioridade da vontade geral sobre a vontade particular, da pátria 

sobre o indivíduo, da lei sobre o homem, do todo sobre a parte, precisamente o contrário do que Rousseau 

observa nas nações modernas” (MONTEAGUDO, 2006, p. 170). 
174Salinas Fortes questiona porque, segundo Rousseau, os espetáculos não podem influir como instrumento 

para a correção de costumes. Questiona-se, também, o motivo pelo qual Rousseau reconhece sua 

inutilidade. Ele comenta que: “A resposta [...] foi fornecida: pois já não vimos que os autores não podem 

fazer mais nada senão ‘seguir ou embelezar o público’? Quem faz a lei e, por conseguinte, determina o 

conteúdo das peças, é o público soberano. Seu prazer é lei, porque o objeto específico da peça é agradar: 

este primeiro princípio decorre, pois, da natureza do teatro enquanto divertimento. Entre autor e público 

estabelecer-se-ia, assim, necessariamente uma espécie de contrato do prazer. Assim como o contrato social 

propriamente dito é uma encenação, a encenação espetacular propriamente dita é uma espécie de contrato, 

cuja cláusula essencial poderia ser formulada da seguinte maneira: vocês, autor e autores, farão tudo para 

nos agradar, enquanto, nós, público, tudo faremos para nos divertir” (SALINAS FORTES, 1997, p. 159). 

Ver também Carta a d’Alambert, onde Rousseau abordou diretamente a crítica ao teatro de modo detalhado. 
175 Nosso autor também pensa num sistema de hierarquia do governo, com acesso aos cidadãos por meio 

de uma escala, uma subida gradual onde estarão todos sob o olhar do povo. Com o dito sistema, Rousseau 

almeja fazer com que todos possam trabalhar um dia no governo – entendido como máquina pública em 

geral – até chegar ao grau máximo, ou seja, a coroa, mas todos devem passar pelo criteriosos olhar público. 
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Rousseau defende com veemência a existência dessa aliança na pátria, pois para 

seguir a vontade geral176 – conceito estudado anteriormente – como cidadãos 

republicanos é de suma importância a harmonia no Estado. Sem a harmonia, o voto 

público não será para o bem comum da nação, mas simplesmente para o próprio bem. A 

respeito dos que não possuem amor à pátria, Rousseau afirma que: 

Hoje, o que quer que se diga, não há mais franceses, alemães, espanhóis 

ou mesmo ingleses: há somente europeus. Todos têm os mesmos 

gostos, as mesmas paixões, os mesmos costumes, porque não foram 

modelados segundo linhas nacionais, por instituições peculiares a cada 

país. Em iguais circunstâncias todos farão o mesmo. Todos se dirão 

altruístas, e serão patifes; falarão do bem-estar público e só pensarão 

em si mesmo (GP, 2003, p. 231). 

 

Só pensar em si mesmo é o maior perigo para o Estado. Se a vontade particular 

reina numa nação, esta não passará de um aglomerado de pessoas; não será um corpo 

político. Para fomentar em cada um a ideia do comum, é importante, pois, fazer com que 

os jovens poloneses vejam que sua terra é realmente sua mãe, sua pátria. Faz-se necessário 

incutir em todos os cidadãos a magnitude dos feitos dos grandes homens, cidadãos 

poloneses. Isso contribuirá para a formação da opinião pública e fará com que eles se 

sintam parte daquele local e vejam que o mais importante é amar o lugar onde ele nasceu. 

E isso só é possível graças à arte da política do grande Legislador, nesse caso o 

Legislador-Conselheiro. Segundo Monteagudo, o Legislador, para favorecer o 

nascimento do amor pátrio, da união entre os cidadãos deve “dispor de artifícios que 

evitem a anulação da resultante de vontades que é a vontade geral” (MONTEAGUDO, 

2006, p. 146).  

Esses artifícios, como jogos, festivais, cerimônias, educação escolar – públicos 

– devem sempre colocar todos em contato com todos. Ninguém pode ficar excluído dessa 

arte de harmonização de pessoas. Segundo Rousseau, “se for possível, nada 

exclusivamente para os ricos e os poderosos. Muitos espetáculos ao ar livre, onde as 

diferenças sociais sejam respeitadas com cuidado, mas dos quais participe igualmente 

todo o povo, como entre os antigos” (GP, 2003, p. 234). E, à frente, ele afirma: “As 

                                                           
176 Rousseau não trabalha diretamente o conceito de vontade geral nas Considerações sobre o Governo da 

Polônia, mas menciona-o no seguinte excerto: “Ora, a lei expressa a vontade geral, sendo o resultado da 

combinação de todos os interesses particulares, devidamente equilibrados” (GP, 2003, p. 256). 

Interpretamos a vontade geral na Polônia como ela é dada conceitualmente por Rousseau: “equilíbrio das 

vontades particulares”. Trata-se, pois, das vontades de cada membro da Dieta direcionando ao bem comum 

e não unicamente ao próprio bem. 
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imensas disparidades de fortuna que separam os magnatas da pequena nobreza constituem 

um grande obstáculo às reformas necessárias para que o amor da pátria se torne a paixão 

dominante” (GP, 2003, p. 235). Tais citações nos bastam para comprovar que o filósofo 

quer que todos tenham contato, na medida do possível, com todos, com a finalidade de 

criar laços. 

No capítulo IV das Considerações, Rousseau escreve sobre a educação ser um 

ponto importante obra. E não seria diferente, pois é pela educação, em seu sentido amplo, 

que se forma cidadãos, amantes de sua pátria. Neste article177, o filósofo de Genebra 

afirma que a educação cívica – ou nacional –, como leremos na citação, somente é 

possível a povos livres:  

A educação nacional só é adequada a homens livres, pois só eles podem 

ter uma existência coletiva e são verdadeiramente disciplinados pela lei. 

Um francês, um inglês, um espanhol, um italiano, um russo são todos 

praticamente iguais; todos deixam a escola já preparados para a 

servidão (GP, 2003, p. 237). 

 

Aos homens degenerados pela servidão, como são os franceses e os outros 

citados por Rousseau, uma educação nacional, cívica serviria apenas para projetar os 

valores vigentes decorrentes da vida citadina degenerada. Portanto, educação nacional é 

adequada somente aos homens livres, pois eles, em tese, continuarão a ser livres, pois 

saberão defender sua nação de qualquer sobreposição da vontade particular em 

detrimento da vontade geral. Cidadãos republicanos terão condições suficientes de 

discernir o que favorece sua terra e o que não a favorece. Portanto, sendo ele de fato um 

cidadão – homem livre e partícipe do soberano – fará de tudo para manter a igualdade em 

sua pátria. 

Então, Rousseau defende que logo no início de suas vidas, todos devem conhecer 

sua pátria. Logo ao abrir os olhos, que o cidadão veja sua nação. Ele escreve: “Espero que 

leia sobre seu país logo que aprender a ler; e que aos dez anos esteja familiarizado com 

todos os seus produtos; aos quinze deve conhecer toda a sua história; aos dezesseis, todas 

as suas leis” (GP, 2003, p. 237). Ainda é importante, segundo o autor, que se conheça 

todas as pessoas importantes de sua terra, que esteja, dessa forma, registrado em seu 

                                                           
177 Cf. ROUSSEAU, 1964, p. 966. 
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coração todas suas grandes realizações e que ele saiba improvisar uma descrição destes 

homens importantes. 

Jean-Jacques Rousseau se opõe fortemente contra a educação comum de sua 

época, defendendo que ela deve ser laica, a fim de não repetir os terríveis erros das nações 

modernas e tão corrompidas: “Disso se pode ver que não aconselho a educação ordinária, 

dirigida por estrangeiros e por padres” (GP, 2003, p. 238). Então, como deve ser a 

educação? O filósofo de Genebra defende que a legislação deve regular o conteúdo a ser 

ensinado, nas instituições. Ao afirmar tal ideia, acreditamos que se isso não for feito, 

certamente ensinarão aos jovens poloneses os vícios das nações modernas que ele tanto 

despreza. Da mesma forma, a educação laica serve para que o “padre” não ensine os 

poloneses a servirem aos céus, pois isso causa divisão no homem e um grande dano à 

política polonesa, que necessita de união e não de divisão178.  

Para o fortalecimento do caráter nacional, nosso Legislador-Conselheiro sugere, 

em suas diretrizes, que a Polônia tenha por professores apenas os poloneses “se possível, 

casados e distinguidos por caráter moral, a probidade, o bom senso e as suas realizações” 

(GP, 2003, p. 238). Tendo como professores apenas os homens com forte vínculo com a 

Polônia, Rousseau pensa que se aumenta a oportunidade de expandir os costumes 

poloneses, evitando costumes estrangeiros. Note-se que nosso autor, tendo em vista o 

período histórico marcado pela forte interferência russa sobre Polônia, enfatiza a todo o 

momento a importância de cultivar a singularidade, a idiossincrasia polonesa. 

Rousseau também defende que não deve haver diferenças nas instituições de 

ensino, a fim de evitar a distinção entre ricos e pobres e díspares formas de educação. Ele 

alega que todos os poloneses são iguais pela constituição de seu Estado, então que a 

educação também seja igual para todos. Que sejam educados em conjunto e da mesma 

maneira. O filósofo crê que o melhor é criar um sistema de educação totalmente gratuito, 

mas, se isso não for possível, que o Estado crie bolsas para que os filhos dos mais pobres 

também possam estudar nos mesmos lugares que os dos mais ricos. Essas bolsas, defende 

Rousseau, seriam destinadas aos que não tem condições financeiras de pagar os estudos 

e que merecem esse custeio. Não se trata de esmolas, mas de recompensas do Estado aos 

                                                           
178 É importante deixar mais clara essa laicidade da educação cívica rousseauniana. Por um lado, ela pode 

ser considerada laica no sentido de que não seria ministrada por membros do clero, como era comum até o 

século XVIII. Por outro, ela não é totalmente laica, uma vez que os cidadãos deveriam apreender os 

preceitos da profissão de fé civil descritos no Contrato Social, os quais têm um conteúdo religioso a serviço 

da política. 
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pais que tivessem uma conduta honrosa, que merecessem a recompensa179. As bolsas, 

pensamos, é umas das formas que Rousseau encontrou de estimular os poloneses a serem 

cidadãos, lutando sempre em prol da pátria.   

Nosso filósofo afirma que a boa educação deve incluir exercícios físicos. 

Segundo suas palavras, faz-se necessário manter os alunos “sempre em suspenso”, ou 

seja, cheios de expectativas, “em lugar de submetê-los a um estudo aborrecido, de tal 

forma que nada compreendam do que é estudado, e o façam às pressas, por mera 

obrigação” (GP, 2003, p 239). Tudo deve ser feito com exercícios agradáveis, que 

satisfaça a necessidade do organismo. Em suas palavras: 

Em todos os colégios será preciso criar um ginásio para os exercícios 

físicos dos alunos. Na minha opinião esse item tão desprezado é a parte 

mais importante da educação, não só por formar organismos sadios e 

robustos, porém mais ainda pelo efeito moral, que se costuma 

negligenciar ou preencher com preceitos pedantes e vãos, que 

correspondem a palavras vazias (GP, 2003, p. 239). 

 

Devemos acrescentar em seus conselhos para a Polônia a educação negativa. 

Como estudamos no capítulo anterior, trata-se de manter no coração humano o amor-de-

si, sua autenticidade. Com este método, Rousseau pensa em barrar a degeneração humana 

e favorecer sempre o nascimento da virtude.  No caso dos poloneses, o filósofo está 

preocupado com a degeneração da sociedade e que os poloneses tornem-se patriotas, que 

amem sua pátria: “Não insistirei demais em que a boa educação deve ser negativa: se 

impedirmos o nascimento dos vícios teremos feito bastante em favor da virtude” (GP, 

2003, p. 239). 

Nosso autor também é a favor das brincadeiras em conjunto, públicas e que 

sempre haja um objetivo comum a ser alcançado. Isso faz com que eles se acostumem a 

trabalhar juntos, com regras, tendo em mente algo que irão atingir juntos180. Isso, segundo 

Rousseau, proporciona um sentimento de grupo e a percepção de que só podem ganhar 

se trabalharem unidos. Eles devem brincar aos olhos de todos, para almejar a aprovação 

da plateia republicana. Da mesma forma, o povo deve se sentir no dever de assistir às 

                                                           
179 Cf. GP, 2003, p. 238. 
180“Não se deve permitir que brinquem separadamente, seguindo a sua fantasia, mas deve haver jogos em 

conjunto, e públicos, de forma que haja sempre um objetivo comum a que todos aspiram, e que sejam 

promovidas a concorrência e a emulação. Mesmo os pais que preferirem a educação doméstica, instruindo 

seus filhos diretamente sob suas vistas, devem enviá-los para os exercícios coletivos” (GP, 2003, p. 239). 
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brincadeiras, aos jogos e julgar com retidão. Assim, o autor usa do amor-próprio181, tão 

forte nos homens, a favor do Estado; usa desse amor de forma positiva. 

A afirmação acima pode nos causar espanto, pois, como analisamos 

anteriormente, o amor-próprio é um sentimento relativo que dispõe cada um a fazer mais 

caso de si mesmo do que dos demais.   Então, como pode contribuir com a formação de 

cidadãos republicanos? Ora, sabemos que o amor-próprio é uma paixão que nasce com a 

sociedade. Sabemos, também, que Rousseau tem consciência de que é impossível formar 

cidadãos sem lidar com as paixões, pois estas são inerentes aos homens. Salinas defende 

que extinguir a paixão dominadora é impossível, “o Legislador não pode pretender que 

os homens se tornem absolutamente indiferentes ao juízo alheio e não é nesta direção que 

vai trabalhar. Ao contrário, é esta própria paixão que lhe servirá de suporte principal para 

a ação” (SALINAS FORTES, 1997, p. 126). E Rousseau na Carta a d’Alembert defende: 

Se na solidão nossos hábitos nascem de nossos próprios sentimentos, 

na sociedade eles nascem da opinião do outro. Quando não se vive em 

si mesmo, mas nos outros, sãos os julgamentos deles que ordenam tudo; 

nada parece bom ou desejável aos particulares além do que o público 

aprovou, e a única felicidade conhecida pela maior parte dos homens é 

ser considerado feliz (CdA, 1993, p. 81). 

 

Para o filósofo de Genebra, conforme Salinas Fortes, o uso do amor-próprio na 

República é uma artimanha do Legislador, para poder criar o patriotismo. O desejo pela 

aprovação pública é o anseio por perceber, sentir o que as outras pessoas pensam sobre 

as ações. Portanto, esse sentimento é usado em favor de algo maior que é sempre 

aspiração por ser considerado um cidadão e, assim, influenciar a formação dos jovens 

poloneses. O julgamento do outro, como regulador da felicidade humana, estimulará cada 

indivíduo a se tornar um cidadão, a estar à disposição de trabalhar pela pátria, pela 

liberdade e pela igualdade. Milton Meira acrescenta que “assim como os hábitos do 

homem natural nascem dos seus próprios sentimentos naturais, os do homem no estado 

civil nascem dos sentimentos dos demais, do julgamento público” (NASCIMENTO, 

1997, p. 100). Mas sempre devemos ter em mente que Rousseau se refere a um povo livre, 

pois o julgamento das pessoas em uma sociedade corrompida só gera homens 

corrompidos, pois o julgamento ao qual estarão submetidos, neste caso, diz respeito às 

aparências e ao engano.  

                                                           
181Conferir o 1.6 dessa Dissertação. 
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Rousseau, ainda, propõe outras ações, tais como: abolir, aos poucos, o sistema 

de servidão, criando meios de sobrevivência para os que fossem libertados dele182. 

Segundo nosso autor, um país que almeja a liberdade e a igualdade não deve ter em seu 

seio “irmãos” escravos. Todos devem ser livres, gozar dos mesmos direitos e ter 

condições de sobreviverem. Outra ação aconselhada foi proporcionar que todos possam 

votar nas assembleias, exercendo seu poder soberano nas Dietas. Tendo a Polônia a 

intenção de ser um país livre, onde o corpo soberano – nesse caso a Dieta – redija as leis, 

Rousseau alerta que estejam atentos para que o poder executivo não usurpe o posto do 

soberano. Propôs também que os representantes do parlamento sejam mudados 

frequentemente, a fim de que não haja corrupção nas leis183. Sobre o poder executivo e 

sua alteração, sugeriu fazer uma coroa eletiva e o julgamento público do Rei falecido, de 

modo que todos poderão escolher e julgar quem estará no mais alto grau do poder 

executivo. Ora, segundo o autor, logo após a morte do governante, seria conveniente 

estabelecer um julgamento aberto sobre sua conduta. Conferimos nas palavras de 

Rousseau: 

Gostaria assim que depois da morte de cada monarca seu corpo fosse 

depositado em um local determinado, à espera de que fosse pronunciada 

sentença sobre a sua memória. O tribunal incumbido dessa tarefa 

deveria reunir-se o mais cedo possível; a vida e o reinado do Rei 

falecido seriam examinados com toda severidade; e depois de avaliação 

na qual qualquer cidadão poderia acusá-lo ou defendê-lo, o processo, 

bem instruído, levaria a uma sentença anunciada com toda a solenidade 

possível (GP, 2003, p. 308). 

 

Como consequência, se tal sentença fosse favorável ao falecido rei, ele seria 

considerado Príncipe bom e justo, e sua família teria todas as honras merecidas. E o mais 

importante, seu nome estaria sempre em grandes discursos, para manter sua memória 

viva. Caso contrário, sua memória seria apagada do registro dos Reis da Polônia, e sua 

família, sem ser desrespeitada, seria tratada como cidadãos comuns. Como Rousseau quer 

fazer com que qualquer cidadão possa chegar à coroa pelo processo gradual de subida da 

hierarquia governamental, que todos zelem pela virtude republicana, para que sua 

                                                           
182“Queira Deus não seja necessário demonstrar aqui o que um pouco de bom senso e de determinação 

bastem para fazer com todos percebam! De onde pretende a Polônia extrair as forças que hoje oculta no seu 

seio? Que os nobres poloneses sejam mais do que isso: que sejam homens. Só assim serão livres e felizes; 

mas que nunca se orgulhe disso enquanto os seus irmãos estiverem prisioneiros” (GP, 2003, p. 245). 
183 Cf. GP, 2003, p. 249 
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memória seja honrada eternamente na nação. Assim, o processo de julgamento do rei 

tende a trabalhar com a opinião pública. Salinas expõe que 

vemos assim como a preocupação central do Legislador da Polônia é a 

de criar efetivamente uma opinião pública que esteja constantemente 

vigiando o desempenho das funções públicas. É como se toda a 

atividade dos administradores devesse se passar ao ar livre e devesse se 

oferecer como um espetáculo permanente submetido à aprovação do 

público (SALINAS FORTES, 1997, p. 134). 

 

Com o julgamento do rei, o povo pode perceber que o melhor a se fazer é 

trabalhar para o bem do Estado, no qual eles vivem e do qual são filhos. Com essas 

propostas para Polônia, o genebrino espera fortalecer o laço entre eles, reforçar os signos 

que os mantêm unidos e, enfim, proporcionar meios possíveis para a vontade geral ser 

soberana. 

Todavia, dados os conselhos iniciais pelo Legislador, como Rousseau pensou 

sua manutenção? Os meios para retomar a liberdade e a igualdade foram mostrados, mas 

como manter vivo o espírito patriótico, o amor pela pátria? Questionamo-nos, para 

sabermos como Rousseau pensou a sobrevivência do Estado após o trabalho do 

Legislador, como se dará sua manutenção. Investigaremos, portanto, se existe um meio 

para sempre exortar os cidadãos sobre a importância da liberdade e da igualdade. 

 

3.5- Da manutenção do Estado legítimo. 

 

A manutenção do Estado no pensamento de Jean-Jacques Rousseau passa por, 

pelo menos, dois pontos fulcrais, a saber: a preservação do poder legislativo e dos 

costumes. Estes são dois pontos que julgamos extremamente importantes para nossa 

pesquisa, pois é através deles, que o cidadão republicano exerce seu poder soberano e 

cultiva o amor pela pátria, estando atento aos perigos dos individualismos na República.  

É interessante notar o alerta que Rousseau faz no Contrato Social de que “o 

princípio da vida política reside na autoridade soberana” (CS, 1978, p. 102). Isso se 

justifica pelo fato de que, como já estudamos, o soberano é que elabora as leis, e é somente 

por ele que o corpo político pode viver: “o Estado de forma alguma subsiste pelas leis, 

mas sim pelo poder legislativo” (CS, 1978, p. 103). Nosso autor defende que o soberano 

é o coração do Estado, enquanto o Governo – corpo executivo – é o cérebro. O cérebro 
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estando morto o indivíduo pode ainda sobreviver, mas o que diríamos da morte do 

coração? Seria morte fatal184. Rousseau complementa afirmando que: 

Não tendo, o soberano, outra força além do poder legislativo, só age por 

meio das leis, e não sendo estas senão atos autênticos da vontade geral, 

o soberano só poderia agir quando o povo estivesse reunido. O povo 

reunido – dir-se-á –, que quimera! Hoje é uma quimera, mas não o foi 

há dois mil anos. Os homens mudaram de natureza? (CS, 1978, p. 103).  

 

Não basta que um povo tenha elaborado e fixado uma constituição, tampouco é 

suficiente que o tenha eleito um Governo e que este seja perpétuo. Segundo Rousseau, 

uma das melhores formas de preservar o poder legislativo é por meio das assembleias do 

povo: “além das assembleias extraordinárias que os casos imprevistos podem exigir, é 

preciso que haja outras, fixas e periódicas” (CS, 1978, p. 104). A reunião do poder 

legislativo, segundo Rousseau, pode evitar a degeneração do Estado. 

É por isso que Rousseau, nas Considerações sobre o governo da Polônia, redige 

o Capítulo VII, intitulado Os meios de manter a constituição. Neste capítulo, o 

Legislador-Conselheiro tece uma crítica a Polônia dizendo que, assim como todas as 

legislações da Europa, a da Polônia foi elaborada por meio de reunião de pedaços de 

legislações. Isso quer dizer que à medida que surgia uma infração, criava-se outra lei para 

conter esta. Mas, em seguida nasciam outros abusos, que era necessário corrigir da mesma 

forma. O efeito disso é o enfraquecimento das leis. Tendo detectado tal situação, 

Rousseau se pergunta como os poloneses conservaram, até seus dias, a autoridade 

legislativa. E eis que surge a resposta: “o que sustentou a República foi a presença 

contínua do legislador: a frequência das sessões185 e a renovação frequente dos 

deputados” (GP, 2003, p. 246). Essa frequência auxilia para que não haja corrupção nas 

leis, pois com a frequência das sessões e a renovação dos deputados, Rousseau pensa que 

o poder legislativo será mantido íntegro e o favorecimento de facções no Estado será 

                                                           
184 É importante dizer que na época de Rousseau a morte de um corpo era declarada quando o coração 

parava de bater; hoje em dia, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina considera que uma pessoa está 

morta quando há morte cerebral, mesmo que o coração ainda continue batendo.  
185 Nesse contexto o termo “legislador” é usado como sinônimo de “poder legislativo”, e não no sentido do 

Legislador descrito no Contrato Social. Se o próprio povo fosse capaz de fazer tudo aquilo que o Legislador 

realiza, este não seria necessário. Rousseau recorre a essa figura extraordinária justamente por não 

considerar que o povo conseguiria instituir a si mesmo e às leis originais da república, por lhe faltar o 

discernimento requerido para isso. Caso semelhante a este ocorre no Contrato Social, onde Rousseau 

afirma: “o abuso da lei pelo Governo é mal menor do que a corrupção do legislador, consequência infalível 

dos desígnios particulares” (CS, 1978, p. 84). Aqui, trata-se, também do poder legislativo e não do 

Legislador homem extraordinário. 
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evitado. Rousseau afirma: “enquanto o Parlamento estiver reunido, e os representantes 

parlamentares sejam mudados com frequência, será difícil que o Senado ou o monarca 

dominem ou usurpem a autoridade legislativa” (GP, 2003, p. 249). 

Quando o corpo legislativo se faz presente com constância e assiduidade, o 

Estado pode caminhar pelas vias da liberdade e da igualdade. Entretanto, se o legislativo 

não cumpre seu dever de zelar pelo bem público, a tendência do poder executivo de 

usurpar o poder legislativo será facilitada. Já dizia Rousseau, no Contra Social: “assim 

como a vontade particular age sem cessar contra a vontade geral, o Governo despende um 

esforço contínuo contra a soberania” (CS, 2003, p. 99). E quanto mais esse esforço 

aumenta, a constituição do Estado se altera a favor do executivo e, consequentemente, diz 

Rousseau, rompe-se pacto social, ou seja, a liberdade e a igualde se esvaem.  

Para evitar esse acontecimento, o genebrino nas Considerações aconselha que o 

corpo executivo apenas aja sob os olhos do legislativo. Além do mais, que todas as suas 

ações sejam guiadas por ele186, pois, como vimos no Contrato Social, esse não passa da 

força física do legislativo, é apenas um intermediário entre o soberano e o súdito187. E 

quando este passa administrar o Estado de acordo com suas próprias vontade, Rousseau 

defende que é um sinal da dissolução do corpo político legítimo188.  

Umas das dificuldades que Rousseau percebe nos Estados, como na Polônia, 

tornando mais difícil a preservação da independência é o fato de que a autoridade 

legislativa não pode agir diretamente, pois necessita dos seus representantes, ou seja, dos 

deputados nas Dietas. Conforme o filósofo de Genebra, a representação tem vantagem e 

desvantagem. Qual é a desvantagem? Nosso filósofo expõe que: 

O conjunto de legisladores não pode ser corrompido, mas pode 

facilmente ser enganado. Seus representantes dificilmente serão 

enganados, mas são fáceis de corromper, o que é raro que não aconteça. 

Temos sob os nossos olhos o exemplo do Parlamento da Inglaterra, e 

pelo liberum veto o da própria Polônia. [...]. Sem conhecer os assuntos 

poloneses, apostaria que há mais luzes na Dieta e mais virtude nas 

assembleias locais (GP, 2003, p. 250). 

 

                                                           
186 Cf. GP, 2003, p. 249. 
187 Cf. CS, 1978, p. 73-74. 
188 Cf. CS, 1978, p. 101. 
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Rousseau afirma conhecer dois meios para prevenir o terrível mal da corrupção. 

Como já afirmamos, o primeiro é a frequência nas sessões da Dieta, “que trocando com 

frequência os seus membros tornam a sua sedução uma tarefa mais difícil e custosa” (GP, 

2003, p. 250). Quanto ao segundo meio, Rousseau defende que se deve obrigar os 

representantes a seguir as instruções recebidas sem qualquer desvio. Isso quer dizer que 

os representantes do legislativo devem sempre seguir o que fora previsto em última 

reunião legislativa, pois se o contrário for feito, não haverá legitimidade em sua 

conduta189. À frente nosso autor defende que: 

Vejo que os poloneses não percebem bem a importância das 

assembleias locais, nem reconhecem tudo o que lhes devem, ou tudo o 

que podem conseguir ampliando a sua autoridade e atribuindo-lhe 

maior regularidade. Quanto a mim, estou convencido de que se as 

confederações salvaram a pátria, foram as assembleias locais que a 

conservaram, e que elas representam o verdadeiro símbolo da liberdade 

(GP, 2003, p. 251). 

 

Nessa citação percebemos o quanto Rousseau valoriza a presença do povo para 

as tomadas de decisões no Estado. Tal atitude representa a prática do cidadão republicano 

que participa das deliberações e vigia com constância para que tudo seja seguido 

conforme se convencionou nas assembleias. É por isso que Rousseau chama as 

assembleias de “verdadeiro símbolo” da liberdade, pois sem a reunião do povo soberano 

o Estado não poderia se mantar vivo e saudável. Mas, vejamos o que mais defende 

Rousseau para a manutenção do Estado. 

Como o povo polonês não pode se reunir em um só local, como faziam os 

romanos, por causa da extensão do território, Rousseau concede a representação do povo 

pelos deputados. Sendo assim, depois de cada assembleia local, os deputados são 

enviados às Dietas para levarem a vontade do povo. Para isso, Rousseau afirma o 

seguinte: 

As instruções dadas aos Deputados devem ser preparadas com o maior 

cuidado, por comissão presidida, se possível, pelo dirigente da 

assembleia local, e composta por membros eleitos. Esse cuidado 

abrangerá tanto os artigos genéricos como os relativos às necessidades 

atuais do Estado ou da província. Os membros da nobreza não devem 

dispersar-se antes dessas instruções serem lidas, discutidas e aprovadas 

                                                           
189 Os representantes devem seguir não simplesmente o que foi previsto na última reunião legislativa, e sim 

o que foi decidido na assembleia local (dietines) na qual se reuniram os cidadãos que eles representam na 

qualidade de deputados. Isso é chamado de mandato imperativo, pois vincula o representante 

exclusivamente às decisões tomadas pelos representados. 
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pelo plenário. Uma cópia assinada do documento original de instruções, 

enviado aos deputados justamente com os seus poderes, deve figurar 

nos arquivos da assembleia (GP, 2003, p. 251). 

 

Percebemos todo o cuidado nos conselhos de Rousseau, a fim de que nada do 

que fora decidido em assembleia possa ser desvirtuado. O zelo pelas decisões deve ser 

constante, pois se o contrário for feito, de nada adiantaria fazer reuniões, discussões, 

deliberações. As decisões locais constituem o Estado, pois é por intermédio delas que se 

pode elaborar leis que expressem a vontade do povo, enquanto cidadãos partícipes da 

autoridade soberana. Mas devemos voltar ao texto para lermos o que mais Rousseau 

aconselha aos poloneses, com relação às instruções dadas aos deputados enviados às 

Dietas que acabamos de analisar: 

É com base nessas instruções que no seu retorno eles precisam relatar 

como se conduziram, podendo ser excluídos de qualquer outra 

representação subsequente ou então declarados capacitados a um novo 

mandato, se tiverem seguido satisfatoriamente as instruções recebidas. 

Essa avaliação tem maior importância. Não se deve nem atribuir-lhe 

uma atenção excessiva nem reconhecer os seus efeitos com demasiado 

cuidado. É preciso que a cada palavra pronunciada na Dieta, a cada 

gestão feita, o Deputado se veja sujeito ao olhar dos seus eleitores, e 

sinta a influência que terá o julgamento deles sobre os seus planos, 

sendo a avaliação dos seus compatriotas um fator indispensável para 

poder executá-las. Porque, afinal, os Deputados são enviados à Dietas 

para expressar a vontade do país, não para exprimir seus sentimentos 

particulares190 (GP, 2003, p. 251). 

 

A preocupação de Rousseau se destila em cada palavra de seu texto. Ele, a todo 

momento, se mostra um defensor voraz da vontade do povo, do que foi decido em 

assembleia. Como vimos no Contrato Social, a vontade particular sempre tende a tomar 

o lugar da vontade geral191. Tal como defende Monteagudo: “sempre que o interesse 

particular do homem contraria o interesse de sua comunidade há o aviltamento das 

                                                           
190Itálico meu. 
191 A vontade particular aqui é a vontade do corpo governamental – poder executivo – que tende 

constantemente contra o poder legislativo. Rousseau explica que grande parte da desordem existente na 

Polônia se dá graças a falta de harmonia entre as partes do poder executivo. Com isso, cada “titular de uma 

parte dessa autoridade se coloca para todos os efeitos acima dos magistrados e das leis. Reconhece, é 

verdade, a autoridade da Dieta; mas se a Dieta se dissolve deixa de reconhecê-la: despreza os tribunais e 

desafia as suas sentenças. São pequenos déspotas que, sem usurpar precisamente a autoridade soberana, 

não deixam de oprimir de fatos os cidadãos” (GP, 2003, p. 247). 
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virtudes que introduz a desigualdade, pois ele vai dizer uma coisa e fazer outra, mostrar-

se de uma forma e agir de outra” (MONTEAGUDO, 2006, p. 139). 

Dessa forma tendo todos os requisitos citados por Rousseau a serem seguidos, 

intenta-se salvaguardar as decisões coletivas. Além do mais, a conduta, as atitudes dos 

Deputados serão avaliadas pelo povo, fazendo com que o force a agir conforme lhes foi 

determinado e não façam tudo como bem entender. O olhar do povo deve, por assim dizer, 

pesar em seu modo de ser. Assim como o jovem que deve almejar a aprovação pública 

nos jogos – como vimos anteriormente – os deputados também devem. Existe no 

pensamento de Rousseau, para manter o patriotismo, a liberdade do Estado, sempre um 

olhar voltado para a opinião pública192, que deve ser balizadora das ações públicas e de 

cada cidadão. Sobre a opinião pública, Rousseau defende: 

Trata-se de fazer com que todos os cidadãos se sintam sempre sob os 

olhares do público, que tudo progrida e aconteça mediante o favor 

público; que nenhum lugar, nenhum emprego seja preenchido a não ser 

pela vontade da nação. Por fim, que do último nobre e do último 

camponês até o monarca, se for possível, dependam todos de tal forma 

da estima pública que sem ela nada possa ser feito, adquirido ou 

realizado (GP, 2003, p. 292). 

 

A opinião pública é um instrumento de suma importância para a manutenção do 

Estado e para a constante formação do cidadão republicano, pelos motivos acima 

expressos. Por isso, no Contrato Social, Rousseau defende que: “assim como a declaração 

da vontade geral se faz pela Lei, a declaração do julgamento público se faz pela censura. 

A opinião pública é a espécie de lei cujo ministro é o censor, que só faz aplicá-la aos 

casos particulares” (CS, 1978, p. 135). Este, conforme o genebrino, longe de ser o árbitro 

da opinião popular, é apenas o seu enunciador e se dessa tarefa se afastar, ele se torna um 

corpo vão e sem efeito. 

O tribunal censor193 para Rousseau contribui para a conservação da retidão dos 

costumes dos cidadãos. “Ele escreve que a censura é o órgão por meio do qual se faz a 

                                                           
192Rousseau alega que “a lei age somente no exterior e regula apenas as ações; somente os costumes 

penetram interiormente e dirigem as vontades” (FP, 1964, p. 555 – Tradução minha). 
193Milton Meira do Nascimento comenta: “Os costumes de um povo serão então sua natureza e os cidadãos, 

membros desse corpo político, deverão, para conservarem sua qualidade fundamental de homens, isto é, 

sua liberdade, agora sob a forma da liberdade civil, assumirem sua segunda natureza, pela assimilação dos 

costumes que se vão construindo pelo império da opinião pública, sob o comando do legislador, no início, 

e sob a vigilância do tribunal censório, quando o legislador tiver terminado sua tarefa” (NASCIMENTO, 

1997, p. 100). 
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declaração do julgamento público, isto é, um tribunal que aplica a ‘lei da opinião pública’ 

aos casos particulares surgidos no cotidiano do Estado” (MOSCATELI, 2010, p. 192-

193). Da mesma forma que o príncipe age conforme a vontade geral, sendo esta a 

determinante das ações, os censores são apenas explicitadores da opinião pública e não 

sua determinadora.  

Nas Considerações, no capítulo intitulado Projeto para submeter todos os 

membros do governo a um progresso gradual, Rousseau tratou – como mencionamos em 

sessão anterior – da subida gradual na escala governamental, onde cada cidadão seria 

julgado conforme sua conduta e virtude. Para, também, cumprir essa função, Rousseau 

trata de uma espécie de tribunal censor, formado por curas da aldeia (Curés de Village194), 

mas somente aqueles que fossem considerados dignos dessa honra. Rousseau 

complementa: “Acredito mesmo que como essa preferência formaria um julgamento 

tácito aos olhos do povo, poderia criar também uma certa emulação entre os curas de 

aldeia, garantindo um grande número dos costumes aos quais eles estão sujeitos” (GP, 

2003, p. 298). 

Rousseau crê ser sensato convocar também os anciãos notáveis e esses cuidariam 

de examinar os projetos de estabelecimentos favoráveis para a província. Seriam, pois, 

ouvidos os relatórios dos curas sobre suas paróquias, alguns relatos importantes sobre a 

circunstância da cultura e das famílias. Tais relatórios seriam cuidadosamente analisados, 

para daí serem “preparadas memórias sucintas para as assembleias locais” (GP, 2003, p. 

299). Nosso autor expõe um detalhe importe sobre esse tribunal censor: 

Essa mesma comissão, que não se ocuparia com reprimendas ou 

punições, mas só com incentivos e elogios195, prepararia listas de 

pessoas de todas as condições cuja conduta merecesse ser louvada e 

recompensada, com base em informações fidedignas. Essas listas 

seriam remetidas ao Senado e ao Rei para que fossem consideradas 

oportunamente, de modo a orientar a sua preferência e as suas escolhas. 

Essas indicações orientariam também os administradores da educação 

para a concessão de vagas gratuitas nos colégios (GP, 2003, p. 299). 

 

Com esse comitê proposto por Rousseau, não se pretende dar vida a uma nova 

magistratura, mas favorecer que os bons cidadãos mudem de cargos e de status social 

dentro do país. Tudo isso ocorreria sob o olhar atento do povo. Somente aqueles homens 

                                                           
194 Cf. ROUSSEAU, 1964, p. 1025. 
195Itálicos meus. 
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que comprovassem estarem movidos por costumes republicanos receberiam a 

consideração de seus compatriotas196.  

Poderíamos afirmar que esses são alguns meios pelos quais Rousseau pensou a 

manutenção do Estado e a constante formação do cidadão republicano. As atividades 

soberanas constituem o cerne na vida cidadã e não podem ser usurpadas pelo poder 

executivo, pois significaria a usurpação da vontade geral pela vontade particular. Da 

mesma forma, os costumes e a opinião devem receber merecida atenção. A estima 

republicana é um fator necessário para que os cidadãos se sintam incentivados a seguirem 

virtuosos e tenham a motivação propulsora pelo zelo pela liberdade e a igualdade no 

Estado e transmitam pelas gerações futuras o gosto pelo patriotismo. Com isso, podemos 

perceber que o Legislador-Conselheiro age em um momento da vida do Estado197, mas 

em seguida os cidadãos podem e devem assumir as rédeas da formação cidadã, da 

manutenção do Estado. Para este tema, abriremos uma última sessão. 

 

3.6- Do esforço de cada um. 

 

Refletir sobre o esforço de cada indivíduo para a formação à cidadania implica 

pensar, também, no limite da ação do Legislador. Não se pode pensar em uma sociedade 

livre sendo ela constantemente tutelada por um “sábio”. A ação do Legislador deve 

possuir limites, a fim de que o próprio povo possa deliberar sobre o que considera melhor 

para sua sociedade, ser seu próprio instituidor. Pensar em um acompanhamento perene 

do Legislador pode causar máculas no pensamento do genebrino, haja vista que sobre a 

constante tutela de um homem, os povos jamais poderão se considerar uma sociedade 

livre. 

Vale ressaltar que o Legislador surge na teoria política de Rousseau como um 

esclarecedor do povo sobre a vontade geral, pois o povo possui seu julgamento198 

                                                           
196Cf. MOSCATELI, 2010, p. 196. 
197Nascimento alega que: “Mas como este [...] sábio não permanece no Estado após o momento da fundação, 

mas se afasta tão logo tiver cumprido sua tarefa, uma outra instituição ocupará o seu lugar, isto é, a corte 

da honra, ou o tribunal da opinião pública, o órgão responsável pela declaração do julgamento público. 

Declarar a opinião pública é avivar a memória dos tempos de fundação, é retomar os rumos da escolha 

acertada do bem público, numa ação sempre renovada para que o povo não se desfigure com o tempo” 

(NASCIMENTO, 1997, p. 99). 
198“Ora, a ação do legislador sobre a opinião pública será sempre no sentido de preservar o julgamento do 

público para que ele acerte na escolha do bem público. E essa tarefa será a de não deixá-lo perder a memória 

dos tempos da fundação. O que importa aqui também é que o corpo político não se desfigure. A educação 
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enganado pelas fortes tendências da natureza humana que levam o indivíduo a pensar 

apenas em si mesmo. Ele não surge como um conquistador que deseja fazer do povo seu 

escravo e que siga suas ordens, mas aparece como um conselheiro199, como vimos para a 

Córsega e Polônia. Noutras palavras, o Legislador possui uma utilidade, tal como 

estudamos no Capítulo Segundo, que é esclarecer o julgamento público acerca da vontade 

geral. No Contrato Social, nosso autor afirma: “este é o mecânico que inventa a máquina” 

(CS, 1978, p. 57).  Notemos na citação, que o Legislador possui a função de inventar a 

máquina, para que, depois, outro – o príncipe200 e principalmente o povo – a coloque para 

movimentar-se.  

Rousseau, quando atuou como Legislador para a Córsega e a Polônia, limitou-

se a aconselhar e não ditar leis, nem mesmo pretendeu aplicar o que pensou ser idealmente 

bom. Em seus conselhos, Jean-Jacques Rousseau salientava a importância de os próprios 

cidadãos se empregarem na tarefa de serem os instituidores das leis. Sua função era 

esclarecer a vontade que estava com seu julgamento enganado, por motivos ordinários. 

Além do mais, os conselhos do Legislador-Conselheiro guiavam os passos desses dois 

povos para o processo de soberania enfatizando a necessidade de eles mesmos elaborarem 

suas leis. Mas qual seria a ação de cada indivíduo para ser pleno cidadão? Tal como afirma 

Helena Reis: 

A transformação do indivíduo em cidadão se processa por meio da 

integração de cada um com cada um dos demais e, ao mesmo tempo, da 

integração de cada um ao todo, a fim de que os indivíduos possam 

reconhecer a si mesmos e a todos demais como cidadãos responsáveis 

pela determinação do bem comum. Ainda que o legislador possa atuar 

de forma significativa para favorecer o processo de integração entre os 

homens, que transforma cada um em membro do corpo coletivo, 

ninguém está isento da necessidade de buscar, por si mesmo, a 

realização do propósito comum (REIS, 2012, p. 9). 

 

É indispensável que cada um se coloque na busca por ser um cidadão virtuoso. 

O Legislador, como vimos, dá os passos possíveis para a realização da obra, mas somente 

com o esforço dos indivíduos é que poderemos pensar em cidadãos que assumam o bem 

comum, assumam a criação de um Estado Republicano, semelhante aos moldes dos 

                                                           
pública, nesse contexto, será um trabalho de preservação do espírito de fundação, na qual o povo se 

apresenta com uma vida artificial, resultante do pacto de associação” (NASCIMENTO, 1997, p. 99). 
199 Entretanto, nos casos exemplares mencionados por Rousseau (Roma, Esparta, povo hebreu), os 

Legisladores foram bem mais do que conselheiros. 
200 Cf. CS, 1978, p. 57.  
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Princípios do Direito Político. Nosso autor afirma ao se referir à Polônia: “a proposta de 

instituições apropriadas para a Polônia só pode ser obra de poloneses201” (GP, 2003, p. 

223). 

Para que a deliberação pública seja boa, cada cidadão deve informar-se sobre o 

interesse comum, a fim de esclarecer o próprio entendimento e para livrar-se dos 

preconceitos202. Ter cautela para evitar a formação de facções, associações particulares 

do Estado, pois tal atitude só traz o enfraquecimento do corpo político: “Mas quando se 

estabelecem facções, associações parciais a expensas da grande, a vontade de cada uma 

dessas associações torna-se geral em relação a seus membros e particular em relação ao 

Estado” (CS, 1978, p. 47).  Apesar do esclarecimento e de evitar associações particulares 

nada assegura que a deliberação dos cidadãos será exata. Significa apenas que o povo 

corre menos risco de ter seu julgamento sobre a vontade geral ludibriado203.  

Para que os cidadãos possam ser integrados como um corpo e que possa perdurar 

no tempo o “instante feliz” que os uniu, além da falta de comunicação entre cada um e de 

que cada pessoa opine apenas por si mesmo, importa ainda que cada cidadão possa 

verificar por si mesmo o que é o bem comum. Seria um ato espontâneo e natural204 sem 

a interferência de outra vontade particular e, dessa forma, resultaria a vontade geral205. 

Isto é:  

Trata-se de considerar que estando os cidadãos suficientemente 

informados, cada um possa consultar a si mesmo, pois opinar de acordo 

com si mesmo significa considerar o bem comum a partir de si; significa 

dispensar mediações entre si e a coletividade; significa reconhecer-se 

como membro inseparável do corpo coletivo (REIS, 2012, p. 10). 

Haja vista que a vontade geral é aquele ponto em comum entre as vontades de 

cada indivíduo sobre o bem comum, se os cidadãos deliberam206 de acordo consigo, mas 

                                                           
201 Não estamos subestimando a amplitude do trabalho do Legislador ao se concentrar naquilo que Rousseau 

fez para os poloneses e corsos. O filósofo deixou a esses povos a tarefa de estabelecer suas leis, mas 

Licurgo, Moisés e Numa, por sua vez, criaram instituições e leis para seus povos, as quais duraram séculos. 

É interessante salientar que há formas variadas de atuação dos Legisladores – Rousseau não fez o mesmo 

que Moisés ou Licurgo –, as quais possuem consequências distintas nos povos sobre os quais elas se 

aplicam. Quanto maior é a responsabilidade que um povo assume, desde o início, pela instituição de suas 

leis, mais fácil é para ele tomar consciência de seu papel como soberano legitimador da legislação. Isso 

coloca os corsos e poloneses em uma posição diferente daquela dos hebreus, por exemplo, que receberam 

suas leis como se fossem mandamentos divinos. 
202Cf. CS, 1978, p. 47. 
203Cf. REIS, 2012, p. 9. 
204Cf. Nota 110 de Lourival G. Machado ao Contrato Social, 1978. 
205Cf. CS, 1978, p. 47. 
206Quando se fala de deliberação no Contrato Social, o autor não está se referindo a debates realizados nas 

assembleias populares por meio dos quais os cidadãos exporiam e confrontariam diferentes concepções do 
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não somente para si, Rousseau aposta que a lei será salutar ao Estado. Isso significa 

afirmar que, a lei será o reflexo da vontade do corpo soberano que visa a igualdade e a 

liberdade e, também, que os indivíduos estarão sofrendo ou terão sofrido a transformação 

de indivíduos para cidadãos. “A transformação da natureza humana exigida pelo pacto 

pretende que cada um, por si mesmo, torne-se capaz de espontaneamente julgar em vista 

do bem público” (REIS, 2012, p. 11). Mas ainda é salutar considerar, conforme Helena 

Reis, que a transformação não é algo imediato, mas se realiza pouco a pouco, na medida 

em que cada um se vê como membro de um todo: “sem este esforço compartilhado, não 

há igualdade nem liberdade, mas doutrinação e domínio” (REIS, 2012, p. 11). 

Doutrinação e domínio não é o objetivo de Rousseau ao introduzir a figura do 

Legislador, sua função é estabelecer os meios possíveis da desnaturação, da mudança de 

indivíduo para cidadão. Cidadão este, que é capaz de perceber o bem para a comunidade 

e, graças a sua virtude, está apto para deliberar em favor do todo. Sem esse quesito, 

dificilmente o corpo político conseguirá se estender por muito tempo. Portanto, conforme 

Rousseau, depende dos homens, ou melhor, dos cidadãos “prolongar a [vida] do Estado 

pelo tempo que for possível” (CS, 1978, p. 102). 

O esforço de cada um se refere justamente àquilo que estudamos, como, por 

exemplo no Projeto de Constituição para Córsega, quando vimos a classe de cidadãos. 

Percebemos que a ascensão do indivíduo a uma posição mais elevada supõe que ele tenha 

merecido. Não se trata de cargos oferecidos por “amizades”, mas por mérito. Temos um 

exemplo desse mérito nas palavras do genebrino: “é justo que todos os valentes que 

libertaram o país, pagando por isso com o seu sangue, gozem todas [...] vantagens e se 

beneficie em primeiro lugar da liberdade que conquistaram” (PC, 2003, p. 199). 

No caso da Polônia, vimos Rousseau aconselhando uma ascensão gradual no 

governo, no serviço público. A ascensão em cada grau da máquina governamental 

dependerá do esforço de cada um e da aprovação pública. Rousseau expõe: 

                                                           
bem comum até chegar a consensos reveladores da vontade geral. Na verdade, quanto mais debates e longas 

discussões ocorrem, mais Rousseau aponta nisso um sinal da decadência do Estado. Como salientamos, 

cada um deveria deliberar (dar seu voto) na assembleia sem se comunicar com os demais. Por um lado, isso 

mostra que a consulta tem um caráter individualizado, já que cada um deve buscar, em sua consciência, as 

noções de bem comum previamente constituídas; por outro, há também um caráter coletivo, visto que essas 

noções são difundidas na sociedade pela educação cívica, pelos costumes, pela religião civil e pelas demais 

instituições políticas cuja origem remonta, em última instância, ao trabalho do Legislador. Sobre isso, 

recomendamos a argumentação desenvolvida por Claudio Reis no artigo Vontade geral e decisão coletiva 

em Rousseau e, também o artigo intitulado Quem faz as leis na república rousseauniana? de Renato 

Moscateli. 
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A primeira etapa do serviço público será precedida por um período de 

experiência aberto aos jovens, nas repartições onde trabalham os 

advogados, assessores, e até mesmo os juízes de tribunais inferiores, os 

controladores de recursos públicos e, de modo geral, em todos os postos 

inferiores que permitam àqueles que os ocupam demonstrar o seu 

mérito, sua capacidade, a sua correção, e sobretudo a sua 

integridade207 (GP, 2003, p. 294). 

À frente nosso autor escreve com bravura, defendendo seu projeto que consiste 

em um grande sistema de aprovação na vida pública pelo mérito. Leiamos: 

Dir-se-á talvez que todos esses atos de aprovação por determinadas 

entidades, e depois pelas assembleias locais e pela Dieta, resultarão 

menos do mérito, da justiça e da verdade do que das disputas e do 

prestígio dos interessados. Minha resposta é a seguinte: penso dirigir-

me a um povo que, embora não esteja isento de vícios, ainda tem 

energia e virtudes, e por isso o meu projeto é adequado. No entanto, se 

a Polônia já atingiu a situação em que predominam a corrupção e a 

venalidade até as suas raízes, em vão ela buscaria reformar suas leis e 

manter a independência; seria preciso que renunciasse a elas e que se 

curvasse diante do jugo alheio (GP, 2003, p. 296). 

Enfim, não devemos nos iludir que Rousseau não está ciente da existência dos 

vícios em uma comunidade. Da mesma forma, devemos ter a lucidez que o filósofo de 

Genebra reflete acerca da formação do cidadão tendo em mente que as pessoas tendem 

naturalmente aos interesses individuais. Entretanto, pensamos que uma das bases de seus 

escritos é, também, a defesa de uma formação dirigida a povos que tenham indícios de 

liberdade, a fim de que recuperem com vigor a força da juventude.  

Discordamos que Rousseau tenha pensado em uma atuação perene de uma 

entidade superior208 – como Licurgo – mas apenas como ele mesmo demonstrou na 

Córsega e na Polônia, abrindo a possibilidade do esclarecimento da vontade geral e 

possibilitando que povo seja o soberano de si mesmo. Nisso percebemos o quão 

importante é a formação do cidadão, que não se dá apenas nas instituições escolares 

sadias, mas também no decorrer da vida comum, convivendo com seus concidadãos, 

observando o exemplo das pessoas mais virtuosas e louvadas pela sua conduta cidadã. 

Todas essas ações concorrem para um corpo saudável e mais forte, porém não imortal209.  

                                                           
207Itálico meu. 
208Embora o Legislador em pessoa atue somente durante um tempo limitado sobre o povo, as leis e 

instituições que ele deixa devem continuar influenciando a vida dos cidadãos durante toda a existência da 

república. 
209“O corpo político, como o corpo do homem, começa a morrer desde o nascimento e traz em si mesmo as 

causas de sua destruição” (CS, 1978, p. 102). 
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Considerações Finais 

O tema da educação cívica é curioso, pois ser um bom cidadão depende dos 

costumes compartilhados pelo povo. Talvez, algum povo, possa considerar que ser um 

bom cidadão é obedecer às leis de uma nação, não importando quais sejam. Temos como 

exemplo deste bom cidadão o famoso senhor Adolf Eichmann210 citado por Hannah 

Arendt. Este homem, notável cidadão de Hitler, pôs-se a obedecer cegamente às ordens 

que lhes foram dadas. Como efeito de tal atitude irrefletida, o cidadão Eichmann 

contribuiu com o holocausto de milhares de judeus. 

Depois do que estudamos podemos perguntar se cidadania significa cumprir 

ordens sem, ao menos, ter participado da elaboração das mesmas? Ou ainda, mesmo tendo 

contribuído com a determinação das leis de uma nação, o que norteou a elaboração dessas 

leis? O que motivou a união de tais pessoas na formação de um corpo social? Será que 

poderíamos chamar de cidadãos esses decretadores de leis, normas, costumes para 

cumprir interesses pessoais? E os que obedecem a tais tipos de leis, poderíamos também 

nomeá-los cidadãos?  

Para muitos sim, entretanto, para Jean-Jacques Rousseau não. O cidadão 

rousseauísta possui outras características, vive em outro contexto, tem outras formas 

desenvolver-se. E foram exatamente essas condições que investigamos no decorrer de 

nossa Dissertação. As condições que revelam como um homem pode se tornar um cidadão 

republicano no pensamento de Rousseau e qual a importância desse ser singular na 

perspectiva do genebrino. Nosso objetivo foi, investigar a possibilidade e os meios 

plausíveis de equacionar a liberdade e a igualdade dos cidadãos de uma República 

legítima com o amor pátrio que faz cada um preferir sempre o bem público.  

Para cumprirmos nosso objetivo, vimos que Rousseau buscou, em seu Contrato 

Social, estabelecer os princípios para a ordenação de um Estado, um corpo social 

legítimo, distinto daquele contrato realizado entre ricos e pobres no Segundo Discurso. 

Este se funda sobre os alicerces da mentira, da falsidade, do engano e tem como 

consequência a servidão e a opressão. O Estado Civil legítimo, conforme analisamos no 

                                                           
210 Adolf Otto Eichmann foi um político da Alemanha Nazista e tenente coronel da SS. Foi responsabilizado 

pela logística de extermínio de milhões de judeus no final da Segunda Guerra Mundial. 
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pensamento de Jean-Jacques Rousseau, funda-se na liberdade e igualdade de cada 

indivíduo tornando-o cidadão partícipe do corpo soberano. 

A associação descrita por Rousseau, imediatamente, fez o homem sofrer uma 

mudança notável, o fez assumir uma nova condição humana. De um todo perfeito e 

solitário, Rousseau afirma que ele assume uma característica fracionária, torna-se 

componente de um todo maior. Tal homem, agora cidadão, ganha a liberdade civil cujo 

limite é a vontade geral, e a liberdade moral “a única que torna o homem verdadeiramente 

mestre de si mesmo, porque o impulso do puro apetite é escravidão, e a obediência à lei 

que se estatuiu a si mesmo é liberdade” (CS, 1978, p. 37).   

Mas o que significa ser livre no Estado Civil? Tal como analisamos, o homem 

antes de formar uma comunidade social, agia conforme ele mesmo, conforme sua 

natureza, tal como sua força física e seus sentimentos mais espontâneos lhe permitiam. 

Com a liberdade civil e moral, o cidadão também age conforme si mesmo. Todavia passa 

existir a diferença resultante da associação civil, pois sendo parte de um todo e não sua 

medida completa, o cidadão age conforme sua virtude, e não pela espontaneidade de sua 

natureza; o cidadão age tendo em vista o bem da comunidade e, por isso mesmo, o seu 

bem também.  

O “cidadão” Eichmann que ressaltamos anteriormente fazia parte de um corpo 

social. Ele cumpria as ordem que lhe eram dadas. Por mais que possa ser esdrúxulo, 

poderíamos afirmar que Eichmann amava sua pátria. Ou será que amava apenas Hitler? 

Será que tal “cidadão” trabalhava em vista do bem comum? Se a resposta a esta questão 

for sim, o que dizer dos judeus que também faziam parte daquela pátria, tendo em vista 

que eles também eram de nacionalidade alemã? 

Com base no pensamento de Rousseau que estudamos, um ato legítimo de 

cidadania envolve sempre agir em vista do bem de todos. Ao constituir um corpo social 

o homem deve ser transposto para outra condição, a condição de liberdade civil e moral. 

Não deve se colocar na obediência cega de outro membro do Estado, pois constituiria a 

condição de escravidão, e um cidadão é partícipe do soberano, autoridade máxima no 

Estado. Não cabe, no pensamento de Rousseau, a um só homem decidir para todos os 

outros homens, como foi o caso de Hitler.  

Vimos com Jean-Jacques Rousseau que a soberania estatal não pertence a um 

homem, ou a um conjunto de homens. Todo povo reunido pelo pacto é considerado e 
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deve, por assim dizer, exercer a função de soberano. Ser livre civilmente significa 

deliberar pelo corpo social e não obedecer a um homem que almeja apenas o seu ideal 

político. A vida do homem civil está embrenhada pela necessidade de determinar sua ação  

em vista da liberdade e pela igualdade de todos. Está determinada a seguir em tudo a 

vontade geral, que tende sempre a preservação do corpo político. 

Vimos que Rousseau alerta sobre o risco que de confronto entre vontade geral e 

vontade particular. A primeira, a vontade geral, é a vontade do corpo coletivo e diz 

respeito às decisões comuns que incidem sobre o bem de cada contratante enquanto 

partícipe deste corpo; a segunda, a vontade particular, tem em vista tão só aquilo que diz 

respeito ao indivíduo puramente. Exatamente por isso, quando os indivíduos estabelecem 

um pacto social com vistas garantir a liberdade e igualdade de cada membro, tal vontade 

– a vontade particular - não deve ser a guia das decisões públicas.  

Rousseau percebe o perigo que existe de os cidadãos não saberem distinguir, 

julgar sobre o que é melhor somente para si e sobre o que é melhor para si 

concomitantemente para todos. As decisões feitas a partir das vontades particulares 

tenderão sempre a beneficiar uma pessoa ou, no máximo, a um grupo de pessoas, de tal 

forma que não haverá justiça no Estado. Isso quer dizer que uns tantos não serão 

beneficiados pelo Estado; poucos terão os efeitos positivos de ter abandonado o estado 

natural, para abraçar outro que lhe é totalmente estranho. Nesse sentindo, afirma Lourival 

Machado: 

O contrato nada mais é senão a transposição, para o plano da 

consciência, da realidade social e a formulação explícita, em regra 

racionalmente formulada e voluntariamente aceita, do processo natural 

da formação dos grupos e da transfiguração do indivíduo pelas relações 

sociais. Como o único obstáculo que poderia opor-se a esse avanço da 

consciência e à efetividade dessa regra, encontrar-se-ia nas resistências 

egoísticas, nos remanescentes da autossuficiência individual 

(MACHADO, 1968, p. 172). 

 

Das “resistências egoísticas”, salientadas por Machado, como obstáculo à 

transformação do homem em cidadão, surgem os burgueses. Este é a classe de homens 

no Estado Civil que vez ou outra quer exercer seu papel na determinação da leis, mas não 

quer cumpri-las. Deseja apenas usufruir das benfeitorias da associação, mas não quer 

colocar-se a trabalho do todo, apenas de si mesmo. A consequência, como vimos, é a 

degeneração e a dissolução do Estado. 
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Apesar de Rousseau ter afirmado que “imediatamente” o homem abandona sua 

condição natural e assume outra artificial, argumentamos, que se os homens não passarem 

por um longo processo de desnaturação positiva que os faça sentirem-se como filhos de 

uma mesma mãe, eles serão no máximo cidadãos por direito e não de fato, como 

expusemos. Sem o amor à pátria que sustenta o liame social e político, os indivíduos 

dificilmente saberão como contribuir para que o Estado se prolongue no tempo. 

Por esta razão nos colocamos na busca pela melhor desnaturação, pela melhor 

formação do cidadão para o Estado Civil. Sem essa formação, não teremos cidadãos 

republicanos que se preocupem com o bem-estar da comunidade civil; que julgam em 

vista do bem comum, que deliberem em favor da comunidade civil. Nessa busca de um 

bom julgamento a respeito da vida coletiva, mostramos que Rousseau alerta para a 

necessidade de um guia capaz de esclarecer o julgamento dos homens e fomentar o 

sentimento pátrio. Contudo, em vista da tarefa sublime que deve realizar, tal guia é 

considerado por Rousseau uma pessoa rara. Não pode ser uma pessoa que se interesse em 

constituir um povo de escravos, um povo que siga apenas sua vontade, como foi o caso 

de Hitler. O guia deve possuir retas intenções e guiar todo o povo para ser livre: ser 

cidadão, partícipe do poder legislativo. 

Sem nenhum demérito à figura do Preceptor, que vigia e prepara constantemente 

os meios para que seu aluno não degenere na vida viciosa das grandes cidades, 

verificamos que a ação do Preceptor não é indicada para formação de um cidadão 

republicano. Ele age para preservar a integridade e a liberdade de Emílio onde quer que 

ele viva, pois já não havia nada mais o que fazer com relação à opinião degenerada das 

cidades que estavam diante de seus olhos.  

A pessoa rara que Rousseau indica para auxiliar os indivíduos no processo de 

desnaturação a fim de tornarem-se cidadãos republicanos é, como vimos, o Legislador. 

Dada a condição de formação de uma associação, o legislador sábio busca “transformar 

a natureza humana” de modo que, aquilo que antes era inteiro torne-se, na vida em 

comum, parte de um todo maior. Por isso, sua tarefa é auxiliar na formação de outra 

natureza, criada artificialmente pelo pacto de associação. Uma natureza que zele sempre 

pelo bem de todos, de todo o corpo político. 

Ainda que “transformar a natureza humana” possa ser entendido como um 

recurso de linguagem empregado por Rousseau para chamar atenção à tarefa desmedida 
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que se faz necessária para que o Estado Civil legítimo se prolongue no tempo, ele enfrenta 

o problema. Como Legislador-Conselheiro, para empregar o termo utilizado por Salinas 

Fortes, Jean-Jacques Rousseau ofereceu possíveis soluções para os povos da Córsega e 

da Polônia, a fim de que ambos, com seus modos de vida próprios, pudessem legislar para 

si mesmos, instituir-se, reformar-se. Nosso autor, bem como analisamos, pôs-se na pele 

de um sábio que buscava orientar o povo ao seu “segundo nascimento” de modo a tornar-

se um povo forte e legítimo. 

Rousseau busca desenvolver nesses povos um caráter nacional, para que eles 

possam ser livres e autossuficientes. Não se trata de uma autossuficiência de um ou outro 

cidadão dentro do corpo político. Trata-se de uma autossuficiência do corpo social, 

formado pelo conjunto dos cidadãos, que os proteja da dependência externa. Um povo 

dependente não decide por si mesmo, não tem vontade própria.  A liberdade do corpo 

político supõe fortalecer e formar uma única vontade no que tange ao bem de todos, 

possuir costumes próprios, desenvolver laços comuns que vinculem a todos. Legislador-

Conselheiro busca, portanto, oferecer os subsídios necessários para que cada membro do 

corpo político torne-se um cidadão republicano, que se veja e se sinta como membro da 

comunidade da qual faz parte.  

A formação do cidadão nos moldes de Rousseau visa sempre o bem de todos. 

Tem sempre por meta a preservação do corpo social que nasceu para a salvaguarda da 

liberdade e da igualdade. Sem a formação do cidadão, a transformação positiva do homem 

em cidadão republicano a degeneração da associação civil será breve e em grande escala. 

Vejamos o exemplo que escolhemos para figurar o cidadão, por assim dizer, ilegítimo. 

Adolf Eichmann, membro do partido nazista, alegou obedecer sem questionar. 

Responsável pela logística de transporte dos judeus para os campos de extermínio, 

colocou-se à serviço de uma ordem que lhe parecia soberana. Mas que cidadão é esse que 

não toma parte nas decisões soberanas? Mas que cidadão é esse cuja vontade é 

subordinada à vontade de outrem? Mas que cidadão é esse que não pergunta-se pelo 

benefício do corpo coletivo?   

Nossa pesquisa sugere, por fim, que a formação cidadã deve pautar-se pelos 

princípios do direito político expressos no Contrato Social, para a perene preservação da 

liberdade e da igualdade. A educação do cidadão aponta sempre para um Estado 

participativo, livre e autossuficiente, no qual seus membros amam sempre as condições 

de legitimidade. Visa a busca pelo trabalho político de evitar “eichmanns”, isto é, 
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“pseudo-cidadãos” que estão prontos para cumprirem leis para a vantagem de uns poucos 

e prejuízo de muitos. 
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