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RESUMO 

 

A investigação que realizamos explora as repercussões filosóficas de Platão que supomos 

poder encontrar no pensamento político rousseauniano. Assim, temos por objetivo 

pesquisar o que entendemos como passos para fundar-se e manter-se uma república na 

visão de Rousseau, e após isso, compreender por quais motivos ela tem seu fim. Tendo por 

hipótese que se trata de uma comunidade moralizada, buscamos verificar se algumas das 

características que a compõem também já haviam sido pensadas na filosofia platônica. 

Iniciamos por mostrar como, em ambos os autores, existe a reflexão sobre um espaço 

anterior à sociedade, e que após a criação dela, alguns princípios parecem aproximar-se no 

tocante ao seu bom ordenamento: simplicidade ao viver, reforço na união e harmonia da 

comunidade, importância das leis e da educação como estratégia política, importância de 

eventos de cunho festivo, crítica ao luxo, às divergências políticas, aversão às facções. 

Após analisar todos esses aspectos, consideramos que alguns deles, merecem uma 

observação mais cuidadosa, pois se não forem problematizados, suas consequências 

poderiam levar a possíveis restrições da liberdade dos membros dessas comunidades. 

Portanto, ao final de nossa exposição sobre a formação, a preservação e o fim do corpo 

político, perguntamos sobre o espaço da liberdade individual nas comunidades idealizadas 

por Platão e Rousseau. 

Palavras-chaves: Comunidade moralizada; política; Rousseau; Platão. 
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RÉSUMÉ 

 
La recherche que nous avons réalisée explore les répercussions philosophiques de Platon que nous 

supposons pouvoir trouver dans la pensée politique de Rousseau. Donc, nous cherchons à 

investiguer ce que nous comprenons comme des moyens pour établir et maintenir une république 

dans la vision de Rousseau, et après cela, comprendre pour quelles raisons elle a sa fin. Partant de 

l‘hypothèse selon laquelle il s‘agit d‘une communauté moralisée, nous cherchons vérifier si 

quelques-unes des caractéristiques qui la composent avaient déjà été conçues dans la philosophie 

platonicienne. Nous commençons par montrer comment, dans les deux auteurs, il y a une réflexion 

sur un espace antérieur à la société, et que après sa création, certains principes semblent 

s‘approcher par rapport à son ordre: la simplicité dans la vie, le renforcement de l‘unité et 

l‘harmonie de la communauté, l‘importance des lois et de l‘éducation en tant que stratégie 

politique, l‘importance des événements festives, les critiques au luxe, aux différences politiques, 

l‘aversion aux factions. Après avoir analysé tous ces aspects, nous pensons que quelques-uns 

d‘entre eux méritent une observation plus attentive, une fois que, faute d‘être problématisés, ses 

conséquences pourraient conduire à des restrictions possibles à la liberté des membres de ces 

communautés. Par conséquent, au bout de notre exposé sur la formation, la préservation et la fin du 

corps politique, nous interrogeons l'espace de la liberté individuelle dans les communautés 

idéalisées par Platon et Rousseau.  

Mots-clés: Communauté moralisée; politique; Rousseau; Platon. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O que dá ao pensamento de um(a) autor(a) o título de filosófico? Para nós, a 

reflexividade de seus pensamentos, e, principalmente, a originalidade das ideias propostas 

é o que faz de um estudioso ou de uma grande estudiosa − ainda que tenhamos 

pouquíssimas mulheres reconhecidas em nosso meio − um filósofo ou uma filósofa. 

A originalidade de Rousseau − mesmo vivendo num momento de ascensão de 

vários outros autores, tais como Montesquieu, Diderot e Voltaire − pode ser percebida na 

ruptura, feita por este autor, com a ideia de pecado original
1
, sobre a qual falaremos com 

mais detalhes no tópico Da idade de ouro, ou mesmo no conceito de vontade geral, o qual 

demonstra seu entendimento de como deveria formar-se um corpo político. Sob esses 

conceitos, podemos notar aspectos originais e relevantes em Rousseau. No entanto, nossa 

pesquisa versará não pelas vias do original como ruptura completa com o anterior, mas 

procurará mostrar vias de aproximação de Rousseau com a Antiguidade. 

Com um intuito semelhante, Denise Leduc-Fayette escreveu a obra Jean-Jacques 

Rousseau et le mythe de l'antiquité. Porém, Leduc-Fayette transitou pela Antiguidade 

Clássica buscando os impactos fundamentais sofridos por Rousseau a partir da leitura de 

autores como Plutarco e Ovídio, e também enfocando a admiração do filósofo pela Grécia 

e por Roma. Ela nos fala sobre essa admiração: ―(…) eis que Rousseau faz da Roma 

republicana, ou da Esparta ideal, o berço das mais altas virtudes. (…) O mito romano 

existe em Montesquieu. Mas, o que é novo, é a paixão com a qual Rousseau e seus 

discípulos se referem à Antiguidade‖ (LEDUC-FAYETTE, 1974, p. 28)
2
. 

A professora Gilda Naécia Maciel de Barros, autora de Platão, Rousseau e o 

Estado total, assim como Leduc-Fayette, também busca uma aproximação de Rousseau 

com a Antiguidade, no entanto, mais especificamente com Platão. Ela considera que a ideia 

de ―Estado total‖
3
 abarcaria as obras políticas desses dois filósofos, como em determinados 

aspectos também estaria presente já na Grécia antiga. Esse ―Estado total‖ seria a 

construção ontológica do homem como parte da totalidade, essa pertença definiria todos os 

aspectos de sua vida. 

                                                 
1
 Ver: A filosofia do Iluminismo, de Ernst Cassirer. Ver também página 22 desta dissertação. 

2
 ―voilà que Rousseau fait de la Rome républicaine, ou de la Sparte idéale, le berceau des plus hautes vertus. 

(…) Le mythe romain existe chez Montesquieu. Mais ce qui est nouveau, c'est la passion avec laquelle 

Rousseau et ses disciples se réfèrent à l'antiquité‖ (tradução nossa). 
3
 Ao fazermos a leitura da obra da autora Barros, refletimos que o conceito de ―estado totalˮ pode criar 

alguns equívocos referentes ao percurso histórico vivido pelo mundo todo no período dos regimes totalitários 

pós-modernos, sendo assim considerado como um conceito anacrônico. 
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A forma de pesquisa de Barros é da qual mais nos aproximamos. Ela tratou de 

importantes elementos das teorias de Rousseau e de Platão, tais como: teoria e práxis, a 

rejeição do estado histórico, o estado ideal ou ético, o mito do paraíso perdido e sua 

recuperação, a integralidade na totalidade, a rejeição do homem de carne e osso, ciência e 

virtude, fé e virtude, até chegar à questão sobre o estado total. Sentimos a necessidade de 

adentrar alguns dos tópicos já trabalhados pela autora, mas nosso esforço se fez na 

tentativa de enfatizar ainda outros temas nos quais ponderamos existir evidências 

relevantes para o desenvolvimento da dissertação. Desse modo, caminhamos por vias nas 

quais pudéssemos analisar as repercussões que Rousseau sofreu por conta de seu contato
4
 

com o pensamento e as obras de Platão.  

Portanto, faremos um estudo de alguns temas importantes na obra de Rousseau, e 

quando acharmos pertinente, buscaremos mostrar se consideramos existe ou não ali uma 

repercussão de Platão. O encontro provocado aqui entre esses autores não é de todo 

―ocasional‖, ele se deve ao fato de reconhecermos semelhanças importantes entre ambos os 

pensadores. Sabemos que Platão foi citado inúmeras vezes por Rousseau, e até mesmo em 

aspectos da vida pessoal do genebrino ele parece ter sofrido repercussões das obras 

platônicas, como quando escreve nas suas Confissões que, por falta de melhores condições 

financeiras, precisou dar seus filhos a um orfanato, afirmando que buscou assim agir 

baseado em uma conduta moral: ―contentar-me-ei em dizer que foram tais [as razões para 

tal ato], que ao entregar meus filhos à educação pública, por não poder educá-los eu 

mesmo (…) julguei agir como cidadão e como pai, e considerava-me como um membro da 

república de Platão‖ (ROUSSEAU, 1955, p. 236 - acréscimo nosso - grifo nosso). 

Entretanto, sabemos também dos grandes desafios enfrentados por nós ao 

buscarmos uma empreitada desse nível: várias centenas de anos separam Platão e Rousseau 

− aquele viveu na Grécia dos séculos V e IV a.C., enquanto que este nasceu na Genebra do 

século XVIII − e por isso, é de se esperar que apresentem pensamentos e filosofias bastante 

diferentes. Platão é visto como um autor da Antiguidade, o qual tratou em suas obras 

acerca de diversos temas: política, educação, arte, etc. E Rousseau, autor moderno, também 

mostrou um grande leque em relação a suas temáticas: música, arte, política, educação.  

As diferenças entre eles não se referem apenas a séculos, mas também à forma de 

escrita e área: Platão escrevia na forma de diálogos, enquanto que Rousseau, seguindo 

                                                 
4
 Contato este que se mostra evidente pelas referências diretas as quais faz Rousseau de Platão, em várias 

obras, como mostraremos no decorrer da dissertação: Emílio, Contrato social. E ainda pela escrita, por parte 

de Rousseau, de um texto que faz referência direta aos diálogos platônicos: De l’imitation théâtral: Essai tiré 

des dialogues de Platon. 
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talvez os modelos de sua época, e também envolvido pelas competições literárias de que 

participou − e que o fizeram famoso −, escrevia com mais frequência em forma de 

discursos, e posteriormente, em forma de tratados e cartas (muitas delas em decorrência de 

suas controvérsias com outros autores). O Cidadão de Genebra tornou-se reconhecido 

como um filósofo político, enquanto que Platão concentrou-se em temáticas também 

políticas, mas fundamentadas em uma metafísica, ou seja, buscava especular sobre um 

plano da realidade superior que ultrapassava a percepção dos sentidos. Para Rousseau e 

outros filósofos de sua época, o que importava eram investigações principalmente acerca 

do homem no mundo, e por isso eles deram um enfoque maior para a questão da natureza 

humana, buscando saber se ela existia, e se existia quais eram suas principais 

características. Assim, não mais se preocupavam tanto com investigações metafísicas.  

Vimos um pouco acima uma citação direta que faz Rousseau a respeito de Platão, a 

qual envolve a leitura de A República e sua referência para a vida particular do genebrino. 

Entretanto, nos concentraremos em analisar as repercussões que envolvem a filosofia de 

Rousseau e não suas particularidades. Diante disso, buscaremos discutir algumas dessas 

referências que Rousseau faz a Platão para investigarmos em que medida elas são 

importantes em suas obras. Não nos limitaremos ao uso de fontes diretas, pois Rousseau, 

como nos prova John S. Spink, também leu alguns autores que foram influenciados por 

Platão. Na introdução das Oeuvres complètes de Rousseau, Spink afirma que Rousseau 

teve uma aproximação indireta com Platão através da leitura de autores como Bernard 

Lamy. Se Spink está certo em sua hipótese, isso explicaria ainda mais o apreço de 

Rousseau pela obra platônica e também os possíveis reflexos que esses autores platônicos 

causaram em sua obra, para além, é claro, da repercussão direta que as obras de Platão 

também provocaram. Nas palavras de Spink, Rousseau 

 

[i]rá compor como lógico, como dialético, ou ainda como músico e poeta: a 

classificações serão reservadas a seus herbários. Essa parte não cartesiana do 

livro de Lamy ficou para ele como letra morta. São as estruturas das imagens e 

dos conceitos platônicos que tomam primeiramente consistência em seu espírito, 

estruturas que persistirão e reaparecerão mais tarde em seu pensamento, 

garantidas pelo que ele chamará o ―assentimento interior‖, ao passo que a 

atividade presente de sua inteligência se exercerá sobre os temas fornecidos pela 

leitura de Condillac e de Buffon (Obras Completas, t. IV, p. XXV - tradução 

nossa)
5
. 

                                                 
5
 ―Il composera en logicien, en dialecticien, ou bien en musicien et en poète: les classements seront réservés à 

ses herbiers. Cette partie non cartésienne du livre de Lamy est restée pour lui lettre morte. Ce sont des 

structures d'images et de concepts platoniciens qui prennent d'abord consistance dans son esprit, structures 

que persisteront et reparaitront plus tard dans as pensée, garanties par ce qu'il appellera l' ‗assentiment 

intérieur‘, alors que l'activité présente de son intelligence s'exercera sur des thèmes fournis par la lecture de 

Condillac et de Buffonˮ.  
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Além dessas fontes indiretas que repercutiram na obra rousseauniana, há um ensaio 

escrito por ele que se mostra uma das maiores comprovações de seu olhar sobre a obra 

platônica. Falamos acerca do texto intitulado De l’imitation théâtral: Essai tiré des 

dialogues de Platon, baseado − como o próprio nome diz − na crítica de Platão às artes n'A 

República. 

Embora a pesquisa busque uma análise sobre a repercussão da obra platônica, nossa 

área de concentração é sob a obra rousseauniana. Sendo assim, investigamos nela a 

possibilidade de um conceito norteador e chegamos à ideia de uma comunidade 

moralizada. Para fortalecer nossa hipótese de pesquisa, a saber, a existência de pontos de 

interseção nas ideias de Rousseau e Platão, pesquisamos em quais aspectos dessa 

concepção de comunidade moralizada podemos encontrar traços platônicos, ou 

repercussões deste grande filósofo da Antiguidade. Assim como o fez Barros com sua ideia 

de Estado total, também procuramos pensar um conceito unificador nas duas filosofias, o 

qual, principalmente no elemento de moralização, serviria para abarcar o sentido de 

integração à comunidade. Maria das Graças de Moraes Augusto nos fala de uma koinonia 

(comunidade) na cidade pensada por Platão. No artigo A arte de narrar ou as relações 

perigosas entre a Philosophía e a Tékhne, a autora nos mostra que no momento de 

construção de uma cidade feita ―com lógos‖ (para que o conceito de justiça se mostrasse 

presente), os interlocutores percebem que uma autarkéia (autossuficiência individual) era 

impossível pelo desejo de várias coisas. Portanto, uma koinonía era necessária, à qual eles 

deram nome de pólis. Em Rousseau: solitude et communauté, Baczko nos permite enxergar 

também o que podemos entender por comunidade em Rousseau. Para o comentador, a 

comunidade em Rousseau era vista como um ser moral, e não se poderia compreendê-la 

sem a ação conjunta dos cidadãos que a compõem, pois a comunidade constitue uma parte 

de cada um: ―O cidadão se identifica como pessoa com a cidade, e seus interesses 

particulares, egoístas, não podem (ou ao menos não deveriam) constituir um fim autônomo 

em suas ações‖.
6
 (BACZKO, 1974, p. 313 - tradução nossa) 

Baseados nessas definições, entendemos por comunidade um agrupamento de 

pessoas que se veem como semelhantes por conta do idioma, da cultura, etc. Observamos 

que tanto Platão quanto Rousseau entendiam como necessária, para a maior sobrevivência 

de qualquer comunidade, que esta estivesse baseada num ideal de integração completa. E 

para definirmos o conceito de moralidade ou a ação de tornar-se moral, vemos que, 

                                                 
6
 ―Le citoyen identifie as personne avec la Cité, et ses intérêts particuliers, égoïstes, ne peuvent pa (ou du 

moins ne doivent pas) constituer une fin autonome dans ses actions.‖ 
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segundo Rousseau, ela se encontrava na dialética existente entre os termos dicotômicos 

natureza/cultura
7
: como nos ensina Rousseau (1983c, p. 237-238), o homem enquanto 

selvagem no estado de natureza é amoral: não guia suas ações pela racionalidade, e sim por 

instintos. Dessa forma, falamos em uma comunidade moralizada quando a diferença entre 

ser guiado por instintos ou pela racionalidade desaparece: os homens passam a se conduzir 

pela razão e a controlar seus instintos, vivendo assim de forma integrada à comunidade de 

outros seres racionais, buscando o bem-estar comum. Neste sentido, é preciso ressaltar 

também a importância atribuída por Rousseau a certos sentimentos inatos, os quais 

moderam as ações e relações humanas, a saber, a piedade, o amor de si e a consciência 

moral, a qual funcionava como um sentimento que serve de juiz do bem e do mal para os 

que ouvem a sua voz.
8
 

Richard Kraut, no texto Introdução ao estudo de Platão, faz alguns apontamentos 

sobre qual seria o ideal de comunidade para o filósofo grego. De acordo com Kraut, ele se 

basearia num ideal de bem-estar comum, ou seja, Platão não se preocuparia com o bem-

estar apenas de uma parcela dos membros da cidade, mas buscava atingir a felicidade de 

todos eles. Veremos no decorrer da dissertação que esse ideal poderia falhar por conta de 

corrupções naturais, ou mesmo devido ao desconhecimento por parte da população do que 

seria esse bem-estar, conforme nos diz Kraut: ―(…) se os cidadãos falham em compreender 

onde reside seu próprio bem, a tarefa adequada dos líderes políticos é educá-los. (…) em 

tal sociedade deve haver um sentimento profundo de comunidade entre todos os cidadãos". 

(2003, p. 41-42) Notamos, na fala de Kraut, como essa integração poderia aparecer na 

cidade platônica: na forma de um objetivo em comum − o bem-estar − e também na forma 

desse sentimento de comunidade que todos deveriam possuir. 

Já na obra rousseauniana, conjecturamos que a meta de integração ou moralização 

total dos membros pode ser encontrada na ideia de vontade geral
9
. Em Rousseau as 

                                                 
7
 Sobre essa dialética existente na escrita rousseauniana, ver Salinas Fortes, Paradoxo do espetáculo, p. 42. 

8
 Rousseau é considerado por alguns como iluminista. Entretanto, não concordamos com essa leitura, já que 

− sendo bastante sintéticos − percebemos que ele incorpora à sua filosofia um elemento que era muitas vezes 

ignorados pelos iluministas, a saber, os sentimentos, e consideramos que Rousseau não aceitaria a tese − 

normalmente associada às Luzes − de que a racionalidade seria o caminho mais importante para se chegar ao 

conhecimento. Ou seja, não concordamos que Rousseau dava uma superioridade à racionalidade em 

detrimento dos sentimentos. Podemos ver a importância que esse elemento possui em sua filosofia, em obras 

como o Emílio ou Da Educação, e também no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

entre os homens. Na primeira obra Rousseau nos fala da importância da consciência, tida por ele como uma 

espécie de sentimento moral que ajudaria o homem a guiar-se em momentos de decisão, já na segunda obra, 

ele nos fala de nossos sentimentos naturais: o amor de si e a piedade. 
9
 Ao contrário do que nós defendemos nessa dissertação, a saber, que o conceito de vontade geral é um 

demonstrativo da força do coletivo, o autor John Rawls vê nesse mesmo conceito uma grande potencialidade 

do individualismo. Ver John Rawls, Lectures on the history of moral philosophy, p. 205. 
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decisões do corpo político devem estar baseadas naquilo que há de comum na vontade de 

todos os membros da república
10

. Algo em comum fez com que eles se unissem para a 

formação da sociedade, e, dessa forma, nas tomadas de decisões, também precisará existir 

algo que os mantenha unidos, e isso é o objetivo de seguir o bem comum.  

Como falamos acima, é neste sentido − de todos unidos num compromisso, sendo 

educados de forma parecida (fazendo ressalva às diferenças de classe dentro das 

comunidades), tendo o mesmo objetivo de servir às leis, dentre outros aspectos − que 

usamos o termo moralizada. Nesta comunidade moralizada, o âmbito privado e individual 

deverá estar subordinado ao âmbito social. Com isto, chegamos ao problema da liberdade. 

Dada a necessidade de a comunidade pensada manter-se coesa para se conservar, sobraria 

espaço para a liberdade dos cidadãos? Essa dúvida fez com que Rousseau e também Platão 

fossem considerados, por alguns outros autores, como avessos à liberdade. No entanto, 

falar em liberdade não é simples, já que esse conceito abarca muitas escolas de pensamento 

que o entenderam de formas diferentes. Existe o liberalismo, o comunitarismo, quem 

entenda a liberdade como diferença entre antigos e modernos, entre ser positiva e negativa, 

há também o republicanismo. Por conseguinte, para abarcar essa discussão de forma mais 

consistente, precisaremos adentrar essas escolas, buscando entender que tipo de liberdade 

existe em ambos os filósofos e se eles, de fato, construíram teorias políticas avessas a 

algum tipo de liberdade. Procuraremos evidenciar e discutir, dentro de suas comunidades 

morais, qual o espaço para a liberdade individidual dos membros. Buscaremos 

problematizar a questão para que o leitor tenha capacidade de julgar se elas são razoáveis 

ou não. 

Além das obras que buscam a filiação do pensamento de Rousseau à tradição antiga 

− especialmente à filosofia greco-romana −, reconhecemos que existem outras que o 

exploram pelas influências que ele pôde ter recebido de seu próprio tempo. Um dos 

exemplos mais notáveis que temos é a obra Rousseau e a ciência política de seu tempo, de 

Robert Derathé. Em relação a esse trabalho que já se tornou um clássico, consideramos que 

a afirmação de que Rousseau incorporou temas e questões vigentes na era moderna não 

desqualifica uma possível convergência com temas e questões da Antiguidade. O próprio 

Derathé reconhece isto e justifica não desenvolver o assunto na obra apenas por motivos de 

recorte temático:  

 

os limites de nosso tema nos forçavam a restringir nossas pesquisas aos 

                                                 
10

 Ver Do Contrato Social, Livro 1, Capítulo VII, p. 36. 
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pensadores do século XVII (…). Não se encontrará, portanto, neste trabalho um 

estudo completo das fontes do pensamento político de Rousseau, já que 

precisáramos deixar de lado a influência, contudo decisiva, de Platão. 

(DERATHÉ, 2009, p. 56). 

 

Buscamos seguir por esse caminho já apontado por Derathé. Pensamos que nosso 

trabalho encontra justificativa pelo seu intuito de fornecer indicações para os demais 

estudiosos de Rousseau que desejam conhecer suas filiações platônicas, a fim de que 

possam perceber em quais autores Rousseau buscou aproximação para alcançar o começo 

de um pensamento original e forte como se mostrou ser o dele. Por outro lado, como 

desejamos fazer uma investigação filosófica coerente, não deixaremos também de 

evidenciar as importantes disparidades entre as reflexões de ambos.  

Tendo tal meta em vista, os passos que seguiremos para compor esta dissertação 

estarão essencialmente divididos em dois capítulos. O primeiro deles, intitulado ―A 

formação de uma comunidade: educação, ordenamento e preservação‖, o qual evidenciará 

todos os elementos necessários para a instituição e a organização de uma comunidade, de 

modo a mostrar como Rousseau pensava essa constituição, e em que aspectos podemos 

perceber traços e reverberações de Platão. 

Começaremos com o tema da Idade de ouro, o qual se refere à concepção de um 

espaço anterior à sociedade ou às comunidades. Após a passagem desse estado pré-político 

para a criação de uma cidade (em Platão) ou de um Estado
11

 (em Rousseau), mostraremos 

a importância de certos ensinamentos consensuais para a possibilidade de uma vida 

comunitária e simples. No entanto, esses ensinamentos só fazem sentido quando unidos 

por conceitos: em Platão, o conceito de justiça faz esse papel como base para estruturação 

interna da cidade, e em Rousseau, a vontade geral é o conceito que dirige a ordem civil, 

expressando um espaço de consensos entre os membros da república, tal como veremos no 

tópico ―O conceito de concórdia‖. 

Na sequência, passaremos a estudar as influências da educação e o seu papel 

político dentro da construção e manutenção de uma comunidade, bem como a importância 

das leis e dos costumes na visão de ambos os filósofos. Além disso, discutiremos também 

o papel político da religião. Por fim, falaremos sobre outras formas de fortalecimento da 

comunidade mais relacionadas com o lazer dos cidadãos, a saber, as festas públicas e 

atividades semelhantes, as quais objetivam cultivar os laços entre os indivíduos. 

                                                 
11

 Ainda que a ideia de comunidade em Rousseau seja apresentada pelo próprio autor já no capítulo 6 do 

primeiro livro do Contrato Social (para se referir ao corpo político que se forma com o pacto), inicialmente 

nos referiremos à ordem política em Rousseau ainda como ‗corpo político‘ para uma melhor assimilação de 

nossa argumentação. 
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O segundo capítulo buscará mostrar as fontes de degeneração de uma comunidade. 

Percebemos que ambos os filósofos têm em comum o fato de acreditarem que o devir 

histórico naturalmente coloca todas as fundações políticas em direção à degeneração 

simplesmente por elas existirem. Se estão sob a ação do tempo, elas cairão. A grande 

questão a se pensar são as formas de retardar essa queda. Assim, evidenciaremos as formas 

de corrupção naturais e convencionais, dando ênfase às causas que as produzem. De início, 

mostraremos a crítica ao luxo feita Rousseau, visto que o luxo seria uma das razões 

principais de corrupção da comunidade, e buscaremos descobrir em que medida essa 

crítica também é feita por Platão. 

Como alguns problemas políticos são muito difíceis e, às vezes, impossíveis de 

serem resolvidos, buscaremos expor as saídas encontradas por Rousseau para o 

enfrentamento desses problemas, e indicaremos algumas espécies de previsões feitas pelo 

filósofo, as quais se aproximam bastante de previsões feitas por Platão acerca do percurso 

final de uma comunidade/corpo político. Com esse intuito, estudaremos os riscos da 

criação de facções, da degeneração movida pelo predomínio do egoísmo e, igualmente, 

pela degeneração ―natural‖ da cidade. Todos esses passos nos apresentarão novas possíveis 

causas de ruína de uma comunidade. E, por fim, aprofundaremos uma discussão que está 

presente, na forma de questionamentos, em vários momentos da dissertação: o espaço da 

liberdade na comunidade rousseauniana, e em que medida isso também pode ser 

encontrado em Platão. Aprofudaremos essa discussão trabalhando as diferentes 

interpretações de liberdade pois consideramos que jamais haverá uma só explicação aceita 

do que é liberdade, como veremos no debate: comunitarismo e liberalismo. 
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CAPÍTULO I 

A formação de uma comunidade: educação, ordenamento e preservação 

 

Tanto Platão quanto Rousseau apresentam reflexões acerca de uma comunidade 

política ideal. Temos a cidade justa d‘A República, tida como um modelo, mas que, 

segundo Platão, talvez pudesse ser colocado em prática ou, ao menos, pudesse fornecer 

inspiração para o agir dos homens
12

. Já Rousseau nos oferece, no Contrato Social, 

princípios do direito político que serviriam como uma escala de referência para avaliar as 

constituições de Estados concretos
13

, mas que não tinham pretensão de ser colocados em 

prática como se formassem um projeto político voltado diretamente à ação, já que se trata 

de uma obra referente ao dever ser
14

. Na obra Platão, Rousseau e o Estado total, a autora 

Gilda Naécia Maciel de Barros nos informa que quando Platão e Rousseau pensam em um 

Estado moral (tais como a república justa e esta escala de referência que é o contrato 

social), isto os leva a supor uma queda, ou seja, um estado de transição de um momento a 

outro no qual o homem passou antes de viver em sociedade. (BARROS, 1995, p. 142)  

Platão busca compreender a vida do homem antes do estado moral. Um estado 

moral precisava, para esse autor, estar fundamentado no conceito de justiça
15

. Assim, 

segundo o que escreve Barros, Platão, ―pensando o homem antes da queda, reporta-se ora a 

uma idade de ouro, ora a um governo divino do mundo‖ (Idem.). Rousseau, por sua vez, 

parte do conceito de bondade natural
16

, para tentar entender como se processou a mudança 

do homem como um ser "bom", para um ser que tem sua corrupção em alto grau quando 

em sociedade, sendo necessário um ordenamento civil que amenizasse os efeitos perversos 

                                                 
12

―Glauco: – Entendo, disse. Tu te referes à cidade de que falamos enquanto a fundávamos, uma cidade que 

só existe em nossas discussões, pois não creio que exista em algum lugar. Sócrates: – Mas, disse eu, talvez 

haja um modelo no céu, para quem quiser contemplá-la e, contemplando-a, fundar uma para si mesmo. De 

resto, nada importa que a cidade exista em qualquer lugar, ou venha a existir, porquanto é pelas suas normas, 

e pelas de mais nenhuma outra, que ele pautará o seu comportamento.‖ (A República, 592b - grifo nosso). 
13

 ―Antes de observar, é preciso estabelecer regras para as observações, é preciso fabricar uma escala para 

nela marcar as medidas que se tiram. Nossos princípios de direito político são essa escala. Nossas medidas 

são as leis políticas de cada país.‖ (ROUSSEAU, 1999, p. 648) Ver o Emílio, livro V. 
14

 A esse respeito, ver o texto de Milton Meira do Nascimento (1988), O contrato social - entre a escala e o 

programa. 
15

 O conceito de justiça em Platão baseava-se no fundamento de que todas as partes da cidade envolvidas 

deveriam realizar as funções que lhes competiam (A República, 433b). 
16

 Rousseau, afirma na obra Carta a Christophe de Beaumont que já no Emílio havia refletido sobre as 

questões morais e percebido que, no que se refere ao homem no estado de natureza: ―o homem é um ser 

naturalmente bom, que ama a justiça e a ordem, que não há nenhuma perversidade em seu coração, e que os 

primeiros impulsos da natureza são sempre corretos‖ (ROUSSEAU, 2005, p. 48 - grifo nosso). Entendemos 

que o conceito de bondade natural estava relacionado a manter-se conforme o ordenamento da natureza. 

Salinas Fortes no livro Paradoxo do espetáculo, fala no homem em estado de natureza como: ausente de 

paixões, e tendo um ―comportamento aquém do bem e do mal‖ (FORTES, 1997, p. 38). Consideramos que 

estar aquém do bem e do mal exprime o que Rousseau buscava mostrar com bondade natural, ela não estava 

relacionada a conceitos morais. 
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do contexto social. Como nos diz Barros:  

 
Rousseau chega à idéia (sic) de queda a partir do postulado chave de seu 

pensamento: o homem é bom por natureza. A fé na bondade radical leva-o, 

partindo da verificação de um fato − a ação humana má − investigar como um 

ser bom pode fazer o mal; apoiado em um método hipotético e conjectural, julga 

que pode retroagir ao ponto em que o homem sofreu tal mudança (1995, p. 143). 

 

Todavia, diferimos de Barros no sentido de que não enfocaremos a questão da 

queda, e suas causas e consequências, pois estamos mais interessados em entender o que 

levou ambos os autores a pensar que, para se chegar a esse estado ideal, precisar-se-ia ter a 

compreensão de como seria a existência humana em um momento anterior a ele. Dessa 

forma, encontramos a ideia de uma idade de ouro. 

 

Idade de ouro 

 

Na obra O Político, Platão sente a necessidade de nos contar, utilizando-se de um 

mito, sobre um momento anterior ao estado no qual se encontram os homens politicamente 

organizados. Ele seria pré-social, algo semelhante ao estado de natureza que Rousseau 

apresentará, séculos depois, nas obras Discurso sobre a origem e os fundamentos da 

desigualdade entre os homens
17

, Ensaio sobre a origem das línguas e também Do contrato 

social. Assim, a hipótese interpretativa que queremos defender aqui é que antes de se 

pensar em uma cidade ideal, ou um modelo de cidade, ambos os autores consideraram 

relevante relatar uma condição anterior que teria dado início às mudanças necessárias.  

Os personagens do diálogo O Político, dentre eles o Jovem Sócrates e o 

Estrangeiro, pretendem chegar a uma definição do conceito de ―político‖. Com esse 

intento, o Estrangeiro − personagem que parece ser aquele que melhor expressa o 

pensamento de Platão
18

 − recorre ao uso de um mito
19

. Esta narrativa mítica fala, então, da 

                                                 
17

 Também conhecido como segundo Discurso; usaremos essa nomenclatura ao nos referirmos à obra. 
18

 Há, entre comentadores, a ideia de que Sócrates seria o porta−voz das ideias de Platão. Como vemos na 

suposição de Richard Kraut: ―Os escritos de Platão são quase que, sem exceção, em forma de diálogo, e, 

frequentemente, a figura que assume o papel principal nessas conversas é Sócrates. Nesses diálogos, Platão 

não escreveu um papel para si; em vez disso, quando neles se promove posições filosóficas, não raro é o 

personagem ‘Sócrates’ que as expõe.‖ (2003, p. 20), entretanto, isso não parece acontecer sempre, como 

podemos notar n'O Político, já que a figura de Sócrates nem mesmo aparece nesse diálogo. 
19

 Antes de existir a forma escrita de comunicação, as mensagens eram transmitidas via oralidade. Ainda não 

existia nem a filosofia nem a história. Era papel dos mitos − essas narrativas as quais falavam de espaços 

remotos e tempos longínquos − serem uma fonte de ―(…) valores éticos, saberes de todos os tipos e a 

dimensão religiosa.‖ (BRISSON, 2014, p. 22) Com o advento da escrita, os mitos passam a ser vistos de 

forma crítica, já que estes sofriam muitas mudanças devido à sua transmissão depender apenas da memória. 

Entretanto, com a escrita, há um ―congelamento‖ do que é dito, e a partir disso as pessoas passaram a 

perceber que muitas vezes as narrativas míticas ―descreviam comportamentos e atitudes anacrônicas, ou até 

mesmo chocantes, para um grego da época clássica ou do final da época arcaica.‖ (Ibid., p. 25) Mas havia 
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perfeição do universo, assim considerado por ser construído a partir de causas divinas
20

. 

Estas causas determinavam períodos de continuidade (nos quais o universo seguia seu 

rumo natural) e outros períodos nos quais a ação divina se fazia presente para gerar 

algumas revoluções necessárias. Segundo o mito, houve um tempo em que o homem vivia 

em uma ―idade de ouro‖. A saída desse estado se deu com a formação da sociedade, sendo 

esse o momento a partir do qual o homem toma para si o rumo de sua vida.  

Em contrapartida, Rousseau não utiliza um mito para discorrer sobre a idade de 

ouro, e sim outra estratégia: a história hipotética
21

. No segundo Discurso, o autor pretende 

                                                                                                                                                    
outra forma de transmissão dos mitos, a saber, através dos poetas, eram esses e outros profissionais como 

rapsodos, atores, etc., além é claro dos não profissionais, como as mães, amas, idosos, dentre outros, que se 

encarregavam de transmitir, através de poemas, os mitos. A preocupação de Platão em relação ao mito dava-

se principalmente acerca dos destinatários desses mitos: as crianças. Como elas eram guiadas ainda pequenas 

apenas pela parte apetitiva da alma poderiam ser influenciadas pelas distorções narradas nesses mitos: como, 

por exemplo, os deuses vingando-se ou lutando entre si, agindo de forma estritamente sexual, etc. Assim, o 

mito era visto por Platão como um discurso inverificável, pois sempre faz referência a outro tipo de lugar ou 

tempo, no qual o discursador não conhece essa ―realidade‖ nem direta, nem indiretamente. (BRISSON, 2014, 

p.49) Platão é um crítico dos mitos, como vimos acima, e se apropria da crítica em relação aos poetas, a 

saber, a que enfatiza a distorção da imagem dos deuses, dentre outros, dentro de suas narrativas, 

principalmente as de Homero e Hesíodo. No entanto, esse filósofo faz uso dos mitos. Por quê? Luc Brisson 

nos mostra que a principal razão pela qual Platão utiliza-se dos mitos é ―porque ele reconhece a eficácia do 

mito, no domínio da ética e da política, para aquele grande número de pessoas que não são filósofos e em 

cujas almas predomina a parte desiderativa (epithymía).‖ (2014, p. 54) A intenção de Platão ao utilizar-se dos 

mitos era usar a força persuasiva que o mito possuía em relação aos demais cidadãos, os quais eram guiados 

principalmente pela parte da alma apetitiva.  
20

 O mito descrito por Platão é um mito tradicional, o qual ele utiliza com um intuito bem definido de mostrar 

um espaço anterior à cidade. O mito remete a uma vingança entre dois irmãos gêmeos, Atreu e Tiestes. Num 

desentendimento, Atreu mata o filho de Tiestes e dá a carne da criança para Tiestes (sem saber nada) comer. 

Como a única testemunha do crime foi o Deus do sol, este, para ver claramente o que aconteceu, muda sua 

direção. Dessa forma, antes do crime o sol nascia onde hoje se põe, e desaparecia onde hoje nasce. Só que, 

para ―testemunhar o horrível crime de Atreu, Deus alterou o seu curso para a ordem atual.‖ (O Político, nota 

11, 269, p. 289) 
21

 Durante o período iluminista, o qual teve seu início no século XVIII, um dos temas de maior importância 

era a questão da natureza. Natureza entendida, principalmente, no sentido de retorno às origens. Os 

iluministas e outros autores da época, como Rousseau, buscavam a possibilidade de entender a realidade 

social recorrendo às suas origens, ou às origens de sua modificação, como nos fala Bronislaw Baczko, na 

obra Rousseau: Solitude et communauté: ―(…) Mesmo quando a interrogação sobre ‗as origens‘ não é, em 

sua intenção, crítica, ela testemunha que uma distância social formou-se entre a estrutura social sobre a qual a 

questão diz respeito, e aqueles que interrogam‖; ―(…) Même quand l'interrogation sur 'les origines' n'est pas, 

dans son intention, critique, elle témoigne qu'une distance sociale s'est formée entre la structure sociale sur 

laquelle la question porte, et ceux qui s'interrogent‖ (1974, p. 61 − tradução nossa). O retorno a essas origens 

testemunhará a distância social, pois todos os fatos empíricos que forem descobertos como princípios e 

causas primeiras estão sendo considerados como inerentes à essência do homem, e essas descobertas serão 

comparadas ao homem do século XVIII. Baczko enfatiza que o ―retorno às origens‖ está a todo momento nas 

obras rousseaunianas: desde as obras mais explícitas (o nome origem já aparece no título), como o Discurso 

sobre a origem da desigualdade, ou o Ensaio sobre a origem das línguas, até mesmo em obras como o 

Emílio, na qual Rousseau − dentro da passagem da Profissão de fé do Vigário Saboiano − busca a origem da 

crise moral e religiosa. No Discurso sobre a origem da desigualdade, Rousseau faz esse retorno às origens 

utilizando-se da estratégia conceitual do estado de natureza, assim como outros autores já haviam feito em 

seus escritos, como ressalta Salinas Fortes: ―(…) Seguindo os jurisconsultos do Direito Natural e de Hobbes, 

o filósofo fala em estado de natureza, concebido como uma condição pré-social, primitiva e originária‖ 

(2007, p. 49), como meio de imaginar um espaço pré-social no qual pudesse buscar as fontes para o mal no 

homem, sem que misturasse os elementos que o homem ganhou em sociedade. Quando voltamos às 

explicações de Baczko, notamos que ele afirma que, no caso específico de Rousseau, o genebrino busca 



21 

 

investigar a fundo a questão sobre a desigualdade entre os homens, se ela seria natural ou 

social. O movimento de Rousseau para responder à questão da desigualdade é criar a 

hipótese do estado de natureza e imaginar o homem nessa condição. Seu objetivo não é 

comprovar a existência histórica dela, já que isso não se faz imprescindível. Ernst Cassirer 

(1999, p. 51-52) nos mostra que o filósofo genebrino alega não precisar apoiar-se em fatos 

para poder falar sobre algo anterior à formação da sociedade, dado o caráter filosófico de 

sua obra. 

Jean Starobinski (2011) entende que o percurso de Rousseau vai do real particular 

para o universal imaginário. Neste trajeto, o filósofo nos levaria a Genebra, ao Liceu, 

invocaria Platão, e depois, chegaríamos ao estado de natureza. Rousseau dirigir-se-ia a 

todos nós: ―Oh! homem, de qualquer região que sejas... eis tua história‖ (1983c, p. 237). 

No entanto, essa história que ele contará não seria apenas a que os cientistas ou os 

viajantes da época contavam sobre os homens tidos como selvagens. O autor decide olhar 

as coisas mais de longe, criando, para isso, um argumento hipotético que devia afastar-se 

dos fatos conhecidos até então: ―É preciso sair da história para ver nascer a história 

humana‖ (STAROBINSKI, 2011, p. 390-391). Essa concepção de estado natural teria 

chegado a Rousseau, segundo Starobinski, por uma intuição íntima e poética. 

Por meio dessa narrativa conjectural, Rousseau descreveria um estado pré-social no 

qual o homem − ainda enquanto um selvagem − estava em equilíbrio, em todos os 

sentidos. Era saudável, devido a depender apenas da natureza; era bom e guiado por seus 

sentimentos, pois seguia completamente o ordenamento natural; sua sobrevivência não 

dependia dos outros selvagens e, ao mesmo tempo, não lhes fazia mal sem necessidade. 

Assim, o homem era um ser solitário e nutria algum receio frente ao desconhecido 

que eram os outros selvagens, como nos fala Rousseau: ―Com paixões tão pouco ativas e 

freio tão salutar, os homens, mais ferozes do que maus e mais preocupados em se defender 

do mal que possam receber do que tentados a fazê-lo a outrem, não estavam sujeitos a 

disputas muito perigosas‖ (1983c, p. 255). Ele estabelecia, assim, apenas mínimas relações 

com os demais selvagens por conta de mitigações instintivas, tais como o sexo. Estava 

habituado aos fenômenos naturais e às características do meio-ambiente (clima, solo, etc.), 

as quais o tornavam robusto e faziam com que utilizasse seu corpo como sua única arma 

                                                                                                                                                    
responder a duas questões: ―qual o estado em que o homem natural se encontrava e como é possível conhecê-

lo?‖; ―qu'est-ce que l'état dans lequel se trouvait l'homme naturel et quelles sont les voies qui mènent à sa 

connaissance?‖ (1974, p. 74 − tradução nossa). Refletimos que isso era importante a Rousseau para que 

pudesse compará-lo ao homem que ele via diante de seus olhos: o homem do século XVIII e as 

transformações passadas por esse. 
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contra as armadilhas naturais. 

Neste estado natural, Rousseau considera que o homem só sabia de si e era movido 

por dois sentimentos fundamentais. O primeiro seria o amor de si, o qual levava cada um a 

buscar seu próprio bem, velando assim por sua sobrevivência. O que impedia o selvagem 

de entrar em guerra com os demais, por sua vez, era o sentimento da piedade que estaria 

ligada a um olhar sobre o sofrimento alheio, diante do qual o homem nutre uma repulsa 

instintiva: 

 

meditando sobre as mais simples operações da alma humana, creio nela perceber 

dois princípios anteriores à razão, um dos quais interessa profundamente ao 

nosso bem-estar e à nossa conservação, e o outro nos inspira uma repugnância 

natural por ver perecer ou sofrer qualquer ser sensível e principalmente nossos 

semelhantes. (ROUSSEAU, 1983c, p. 230-231). 

 

Por se caracterizarem como sentimentos naturais, tanto o amor de si quanto a 

piedade independem da sociedade para existir. No entanto, quando as relações sociais se 

desenvolvem, tais sentimentos sofrem modificações. 

Voltando ao mito descrito por Platão, lemos que o universo precisava ter, na idade 

de ouro, uma força ou uma ação divina para ser ordenado. E, nesse sentido, o mito foi bem 

utilizado, pois nos mostra a imagem de um pastor divino (Cronos). Nesse tempo
22

:  

 

ao que se refere aos homens que, então, não tinham preocupação alguma para 

viver, esta é a explicação: era o próprio Deus que pastoreava os homens e os 

dirigia tal como hoje; os homens (a raça mais divina) pastoreavam as outras 

raças de animais que lhes são inferiores. Sob o seu o governo, não havia Estado, 

constituição, nem a posse de mulheres e crianças, pois era do seio da terra que 

todos nasciam, sem nenhuma lembrança de suas existências anteriores (O 

Político, 272a)
23

. 

 

Segundo Platão, todos viviam nus, ao ar livre, não possuindo, ainda, nenhum tipo 

de moradia e até mesmo as estações eram amenas nessa fase. Ninguém precisava cultivar a 

terra, pois a própria natureza oferecia seus frutos em abundância. Logo, também não havia 

razões para guerras ou desentendimentos entre os homens. 

No entanto, passados alguns anos de governança pelos deuses, Platão explica que, 

por uma causa natural, chegou a hora do curso do mundo ser deixado nas mãos dos 

homens. Todos os deuses, então, se abstiveram de ajudá-los, desastres naturais, como 

terremotos, foram enviados e, após isso, o mundo seguiu seu caminho. Mas, segundo as 
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 Todas as referências às citações feitas da obra de Platão seguem a ―Stephanus paginationˮ ou ―paginação 

de Stephanusˮ, a qual corresponde à forma moderna de referenciar as obras platônicas. 
23

 Consideramos que o termo ―Estado‖ utilizado pelo tradutor não nos parece bem adequado ao contexto da 

Grécia Antiga, pois Estado é um tipo de organização política que se desenvolve apenas na modernidade. O 

termo original usado por Platão nesse texto é politeia, que traz o sentido de comunidade política. 
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palavras de Platão, o curso natural dos homens direcionou-se ao fim ―com crescente 

enfraquecimento‖ (O Político, 273b). A autora Barros chega à conclusão de que: ―Seja 

referindo-se a um tempo mítico, seja a um tempo histórico conjectural, em qualquer 

hipótese Platão associa a felicidade à simplicidade de costumes, à ausência ou quase 

ausência da técnicaˮ (1995, p. 142). 

Assim como mostramos acontecer na idade de ouro mostrada por Platão, 

percebemos que o estado de natureza, em Rousseau, também comportava alguns estágios 

correspondentes às modificações que a natureza forçava os homens a sofrer. Cada estágio 

demonstrava graus de desigualdade maiores que os outros. De forma bastante genérica, 

podemos falar em três estágios dentro do estado de natureza até a passagem para o estado 

de sociedade. O primeiro estágio, o qual já explicamos, pode ser entendido como um puro 

estado de natureza. O segundo estágio se dá com a sociedade nascente, nesse momento o 

homem já sofreu algumas mudanças em sua constituição e sentimentos, como nos fala 

Rousseau na obra Carta a Christophe de Beaumont:  

 

(…) os homens começam a lançar os olhos sobre seus semelhantes, passam 

também a perceber suas relações e as relações entre as coisas, a apreender as 

ideias de adequação, de justiça e de ordem (…) Eles adquirem, então, virtudes, e 

se adquirem também vícios é porque seus interesses conflitam e sua ambição 

desperta à medida que suas luzes se ampliam (ROUSSEAU, 2005, p. 49). 

 

O homem sai do estado de natureza (puro) para o estágio da sociedade nascente − 

as causas mínimas para esses progressos seriam acontecimentos que envolveriam 

terremotos, incêndios, inundações, como Rousseau nos fala no Ensaio sobre a origem das 

línguas:  

 

As associações de homens são, em grande parte, obra dos acidentes da natureza 

− os dilúvios particulares, os mares extravasados, as erupções dos vulcões, os 

grandes terremotos, os incêndios despertados pelo raio e que destroem florestas, 

tudo que atemorizou e dispersou os selvagens de uma região, depois reuniu-os 

para reparar em conjunto as perdas comuns (1983b, p. 180). 

 

Esses acontecimentos são chamados por Rousseau, no segundo Discurso, de ―acaso 

funesto‖ (1983c, p. 264). Mas o homem também tem sua parcela de responsabilidade na 

saída do estado de natureza puro e também no que diz respeito à sua entrada no estado de 

sociedade, já que possui a capacidade de aperfeiçoar-se: a perfectibilidade. Rousseau 

explica que essa é uma faculdade que diferencia o homem dos outros animais, já que eles 

continuam a ser o que são desde o primeiro ano de suas vidas, e de sua espécie, enquanto 

que o homem tem em potência essa capacidade de modificar-se. 

No entanto, o autor também afirma que, por si mesma, a perfectibilidade não 
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alteraria praticamente nada na forma de agir dos homens, mas, ―com o auxílio das 

circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras [faculdades]‖. (ROUSSEAU, 

1983c, p. 243) O filósofo problematiza os desdobramentos da perfectibilidade, pois 

percebe que, se mal utilizada, ela poderia ser mais prejudicial do que benéfica; é verdade 

que, se comparado aos outros animais, como falamos acima, os quais permanecem estáveis 

em suas características, o homem é favorecido por essa capacidade. No entanto, como ela 

não é somente fonte de virtudes, mas também de vícios, o homem pode terminar em 

condições piores do que quando ainda não a tinha desenvolvido, chegando Rousseau à 

conclusão de que: ―Seria triste, para nós, vermo-nos forçados a convir que seja essa 

faculdade, distintiva e quase ilimitada, a fonte de todos os males do homem‖ (1983c, p. 

243). Isso seria possível, já que é a partir da perfectibilidade que o homem começa a se 

comparar aos outros animais, e também a criar estratégias de sobrevivência, como 

ferramentas. Isto o faz progredir e, dessa forma, ele conseguiria passar para um novo 

estágio chamado de ―juventude do mundo‖.  Nas palavras de Rousseau: 

 
embora os homens houvessem ficado menos tolerantes e a piedade natural já 

houvesse sofrido certa alteração, esse período do desenvolvimento das 

faculdades humanas, mantendo-se no exato meio-termo entre a indolência do 

estado primitivo e a petulante atividade de nosso amor-próprio, deve ter sido a 

época mais feliz e duradoura. (…) esse estado é a verdadeira juventude do 

mundo (1983c, p. 264). 

 

Portanto, tal estágio é retratado como uma transição de um estado puro de 

natureza para uma sociedade nascente. Rousseau parece lamentar as mudanças que 

ocorreram a partir dessa transição e que afetaram o homem, pois elas acarretariam 

desigualdades. Assim, afirma o filósofo que quando os homens se dedicavam somente a 

atividades que apenas uma pessoa poderia realizar, viviam felizes, sadios, mas ―desde o 

instante em que o homem sentiu a necessidade do socorro de outro, desde que se percebeu 

ser útil a um só contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade‖ (ROUSSEAU, 

1983c, p. 265). 

Julgamos que é dentro dessa fase do estado de natureza que encontramos a ―idade 

de ouro‖. Nela inicia-se uma forma ainda bem primitiva de habitação. A partir da 

capacidade humana de aperfeiçoamento, as mudanças começam a se processar de maneira 

mais rápida, o homem passa a ter mais consciência de seu poder, inclusive sobre os outros 

animais. Começa a formação das famílias, e, além disso, aperfeiçoa-se a linguagem, 

nascendo assim as relações de vizinhança com os demais, criando-se alguns sentimentos 

como o orgulho, a inveja e os ciúmes. 
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Além da própria natureza, o homem também modificava seu meio, procurando 

novas técnicas e melhores formas de subsistência. Diante disso, Starobinski faz uma 

ressalva: ―Quando ele [o homem] quiser impor sua ordem violentando a natureza, suscitará 

desordem e guerra. Assim, de maneira ambígua, a ascensão técnica e intelectual da 

humanidade poderá ser descrita como o equivalente da queda de que fala o Gênese‖ (2011, 

p. 394). Apesar de Starobinski utilizar-se de uma passagem bíblica para essa analogia, 

Rousseau não atribui as causas da saída do estado de natureza à intervenção divina.  

No livro A filosofia do Iluminismo, Ernst Cassirer nos mostra como Rousseau foi 

original em relação à causa da queda do homem (e consequentemente dos males vividos 

por ele), retirando-a de Deus. O autor nos explica que essa questão da teodiceia foi 

respondida diferentemente por vários autores, dentre eles Pascal e Voltaire. O primeiro 

defendeu a existência de Deus e, ao mesmo tempo, que o homem tinha uma natureza 

dúbia, e isso seria a causa de seus males. Já Voltaire pretendia que a diversidade de 

vontades que o homem manifestava era o que o fazia grandioso. No entanto, teria sido 

Rousseau o primeiro a retirar o problema das mãos do homem e a transportá-lo para a 

―existência social‖ (CASSIRER, 1992, p. 212). No início do Emílio, Rousseau afirma: 

―Tudo está bem quando sai das mãos do autor das coisas, tudo degenera entre as mãos do 

homem‖ (1999, p. 7), isso porque em estado de natureza o homem ainda não havia sido 

corrompido, sendo guiado por seus sentimentos naturais: amor de si e piedade. Porém, em 

sociedade, ―Rousseau apenas vê nas bagatelas com que a civilização dotou os homens 

futilidades e bens ilusórios‖ (CASSIRER, 1992, p. 214). 

Assim, diferente de todos que se propuseram a pensar a questão da queda ou da 

teodiceia, Rousseau teria sido, segundo Cassirer, o primeiro a se aventurar por caminhos 

jamais desbravados: ―o que constitui a verdadeira importância histórica e o valor 

sistemático de sua teoria é o fato de que ela criou um novo sujeito de ‗imputabilidade‘, que 

não é o homem individual, mas a sociedade humana‖ (1992, p. 216). E diríamos mais: 

Rousseau não só retira a imputabilidade do homem como também de Deus, e nisto ele 

diferia de Platão que, como vimos, supõe uma causa divina em seu mito. 

É interessante observar que, no Ensaio sobre a origem das línguas, o genebrino usa 

a expressão siècle d’or para se referir ao estado de ―juventude do mundo‖ do segundo 

Discurso. O filósofo aponta que as primeiras atividades de subsistência realizadas pelos 

homens os tornaram caçadores ou mesmo pastores, pois ele não acreditava que a 

agricultura pudesse ter sido a primeira forma de atividade praticada devido a ela exigir 

muitos instrumentos mais desenvolvidos do que os que os selvagens poderiam possuir. 
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Rousseau descreve também a existência da família nesse estado, bem como a de moradias 

fixas. É então que as primeiras línguas começavam a nascer, filhas, segundo ele, do prazer.   

Podemos fazer uma análise de tudo isso falando acerca da filosofia de Rousseau em 

relação ao texto platônico. N'O Político, a saída da idade de ouro teria trazido diversos 

problemas aos homens, por conta dos princípios corporais (constituição perecível) 

presentes neles, os quais se mostram ―desordenados‖ (O Político, 273b). Diante disso, 

podemos supor que Platão, ao referir-se ao mito de criação e a todas as espécies de males 

perseguindo a humanidade depois do abandono dos deuses, demonstra ter uma imagem do 

devir histórico como decadência. Essa decadência inicia-se com o fim da idade de ouro e 

prossegue continuamente devido às características inerentes aos seres humanos, o que 

provocaria um devir sempre aliado a um enfraquecimento. 

Quando voltamos ao segundo Discurso
24

, notamos que, após a saída do homem 

dessa idade de ouro (ou siècle d'or), o percurso que ele faz, ―por sua conta própria‖, é 

catastrófico, sendo pessimista a visão de Rousseau sobre ele. Mostra-nos apenas o que 

perdemos e a origem do mal que nos fez degenerar. Dessa forma, diz Starobinski: ―De fato, 

ele [o homem] se tornou mau sem ter desejado o mal (…). Alguma coisa se viciou 

misteriosamente entre o homem e o mundo. (…) Um desengate (um climâmen, escreve 

René Hubert) se produziu‖ (2011, p. 397). Para isto ocorrer, foi necessária uma causa 

externa ao estado de natureza, um primeiro agente para desestabilizar esta situação na qual 

se encontrava o homem. É da passagem do estado de natureza para o estado civil que 

Starobinski está falando, da corrupção produzida pela sociedade no homem. Esse 

desengate foi fruto da perversão dos sentimentos naturais, mas também fruto da 

perfectibilidade humana que sempre o faz progredir, mesmo que nem sempre essa 

progressão seja positiva. 

Logo, mesmo que o ―agente primeiro‖ da saída do estado pré-político seja diferente 

em Platão e em Rousseau, já que um inclui a intervenção divina e o outro não, existe algo 

em comum: a tendência à degeneração. O que nos permite aproximar ambas as visões, já 

que nelas a passagem da idade de ouro para o estado civil se mostra por um viés 

pessimista. 

Apreendemos, em algumas obras de Rousseau, a ideia de que o progresso leva-nos 
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 Ainda que alguns autores tomem Rousseau como um primitivista, é importante perceber que ele não o é, 

tanto que defende, no Emílio, que a desnaturação do homem só pode ser alcançada por um aperfeiçoamento 

da cultura. Assim, diz Starobinski: ―essa natureza segunda (…) não se define mais como um equilíbrio 

obscuro e instintivo: é esclarecida pela razão.‖ (2011, p. 396) Esse momento progressivo poderia ser visto 

como resolução para as diferenças entre natureza e cultura. Busca uma educação mais natural mediante a 

qual o homem encontraria sua segunda natureza. 
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sempre a um declínio. Podemos encontrar no texto ―Ocasião propícia, ocasião nefasta: 

tempo, história e ação política em Rousseau‖, de Maria das Graças de Souza, essa 

interpretação de que o percurso histórico é catastrófico na visão do filósofo. Para ela, não 

somente a história, como também a ação política em Rousseau, tende sempre à 

degeneração, remetendo à imagem do tempo como um devorador de tudo, imagem que foi 

herdada dos antigos: ―As instituições que são obra do homem não escapam à ação 

devoradora do tempo.‖ (SOUZA, 2006, p. 250) 

A autora nos fala da existência de alguns momentos chamados por ela de ―ocasiões 

propícias‖, nos quais os homens puderam mudar o curso de sua história. Esses momentos 

teriam sido o de criação da propriedade privada e o da instituição do pacto social, citados 

por Rousseau na segunda parte do segundo Discurso. 

Em relação à propriedade privada, o primeiro homem que cercou um pedaço de 

terra e afirmou que aquilo pertencia a ele teve a perspicácia de perceber que aquele era o 

momento propício para fazê-lo, já que anteriormente, segundo Souza, ninguém 

compreenderia o significado de seu gesto. Da mesma forma se daria em relação à 

instituição do pacto social: também seria necessária a esperteza e o ardil de um homem (o 

rico) para perceber que aquele era o momento adequado para persuadir os demais acerca da 

necessidade do estabelecimento das leis e instituições políticas. Tal homem ―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.‖ (ROUSSEAU, 1983c, p. 269) 

Ainda para Souza, essas ocasiões propícias vieram a se tornar ocasiões nefastas, e 

foram assim consideradas porque resultaram em enormes males para a humanidade, 

incluindo a perda de sua liberdade natural. (SOUZA, 2006, p. 253) 

De uma forma geral, a questão sobre o mal é recorrente nas obras de Rousseau. 

Para o autor (1999), o homem é livre e a Providência o teria feito assim não para que 

escolhesse o mal, mas, pelo contrário, para que pudesse decidir-se pelo bem. Se Deus o 

tivesse criado incapaz de agir mal, ele teria que limitá-lo a seguir apenas seus instintos. 

Logo, para que o homem não fosse escravo de seus instintos, Deus lhe deu a liberdade de 

realizar escolhas morais. Assim, o mal particular é obra do homem, como nos fala o autor: 

―o mal moral é incontestavelmente obra nossa, e o mal físico nada seria sem os nossos 

vícios, que no-lo tornaram sensível.‖ (ROUSSEAU, 1999, p. 379) 
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Isso já se mostra evidente no Discurso sobre as ciências e as artes
25

, texto em que 

Rousseau (sem remontar às fontes primitivas do mal) evidencia como a sociedade do 

século XVIII está pervertida moralmente. Porém, é no segundo Discurso que ele nos 

mostra como o mal teria nascido da passagem do estado de natureza para o estado social. 

Salinas Fortes frisa também a importância dessa transição como sendo a fonte dos males 

humanos: ―A ‗origem‘ desse mal essencial pode ser designada: é a passagem para a vida 

em sociedade. Mais ainda, diz o texto, é possível discriminar diferentes etapas na produção 

dos males, é possível acompanhar o seu ‗progresso.‘‖ (1997, p. 38) O progresso a que se 

refere Fortes é todo o caminho de transformações pelas quais o homem passará até 

perceber a origem do mal. 

Nesse trajeto, Rousseau nos fala de um segundo estado de natureza no qual os 

homens ainda não haviam formado comunidades, mas já dependiam do trabalho, pois o 

que encontravam diretamente na natureza já não era mais suficiente. Teria acontecido o 

que o genebrino chama de um ―progresso técnico‖.  

A saída da ―juventude do mundo‖, por sua vez, não se deveu apenas a causas 

naturais, causas sociais também já se fizeram presentes: a estima pública começa a tornar-

se importante e surgem as primeiras desigualdades artificiais. Rousseau fala desse 

momento também na Carta a Christophe de Beaumont:  

 
Quando todos os agitados interesses particulares finalmente se chocam, quando o 

amor de si posto em fermentação se transforma em amor-próprio. (…) Esse, 

Senhor Arcebispo, é o terceiro e último estágio, após o qual nada resta a fazer; e 

é assim que mesmo que o homem sendo bom, os homens acabaram por tornar-se 

maus. (2005, p. 49) 

 

Com a descoberta de atividades relacionadas à metalurgia, e a necessidade de um 

aumento na produção de alimentos para dar conta disto, a cultura da terra criou as 

condições para novas divisões entre os homens. Foi a partir desse momento que as 

desigualdades econômicas começaram a nascer, com as diferenças entre ricos e pobres se 

tornando enormes à medida que as terras foram apropriadas. 

Nesses novos estágios, os homens voltam a se modificar. Agora, estão destinados a 

atividades diferentes: uns são forjadores, outros lavradores. O aparecimento dessas duas 

atividades (metalurgia e agricultura) revoluciona a vida do homem porque, a partir delas, 

passou-se a produzir o supérfluo consumido por alguns em troca da miséria de muitos. E 

com a agricultura temos a preocupação com as terras, com o cultivo em busca de 
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 O Discurso sobre as ciências e as artes é também chamado de primeiro Discurso, e nos reportaremos a ele 

mediante essa denominação. 
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sobrevivência. Dessa forma, chegamos à frase emblemática de Rousseau, a qual mostraria 

que as desigualdades mais importantes não são naturais, mas convencionais: ―o verdadeiro 

fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de 

dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo.‖ (1983c, p. 

259) Rousseau acredita que a instituição da propriedade selou definitivamente a saída da 

condição original da humanidade. A descrição dessa passagem apresenta um devir 

histórico pessimista
26

. 

Com tudo isto em mente, é possível notar alguns aspectos semelhantes em relação 

às ideias sobre um estado anterior à sociedade civil expostas tanto por Rousseau quanto por 

Platão, embora também existam diferenças nessas ―idades de ouro‖ que eles apresentam. 

Ainda que o estado descrito por Platão tivesse a força dos deuses a favor, ele não 

teve continuidade por causa de modificações naturais. Da mesma forma, o estado de 

natureza rousseauniano, mesmo que em alguma medida fosse positivo ao homem – já que 

tudo estava em ordem com a natureza –, devido a mudanças no meio-ambiente 

(terremotos, alterações climáticas, etc.), não pôde se perpetuar, obrigando os homens a se 

colocarem no devir histórico. 

O quadro de decadência humana nesse processo fornece elementos para arriscarmos 

uma interpretação, a saber, a de que ambos os filósofos enfatizam a tendência à 

degeneração dos homens para, talvez, demonstrar a importância de suas ideias políticas. 

Sendo o fim da humanidade sempre visto como decadente, se fazia necessário pensar em 

soluções que pudessem retardar essa decadência em qualquer sociedade. Em coerência 

com esse objetivo, veremos a seguir como Platão e Rousseau apresentam a formação e a 

organização dos corpos políticos para que sejam capazes de perdurar. 

Vida comunitária 

 

Após conjecturar sobre um momento ou espaço anterior à sociedade civil e concluir 

que, a julgar pelas mudanças que o homem sofria, seu percurso seria negativo, Rousseau 

precisa pensar em critérios e elementos necessários à comunidade e à forma de governo 

que seja bem ordenada, para que esta se mantenha estável e conservada o máximo de 

tempo possível.  
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 No entanto, por outro lado, temos ainda a presença de um ―otimismo antropológico‖ no pensamento de 

Jean-Jacques, para usar a expressão de Starobinski, pois a história humana pode até tender à decadência, mas 

cada pessoa que nasce tem um potencial em aberto que não está determinado à corrupção. Ver o ensaio de 

Jean Starobinski, O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade. (2001, p. 396) 
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Buscaremos investigar em que aspectos Platão também reflete acerca desses 

critérios. Para começarmos a falar deles, precisamos notar outro ponto em comum a Platão 

e Rousseau: a busca pelos motivos que levaram os homens a se reunir em sociedade. Essa 

empresa é explorada por Platão em algumas obras, dentre elas As Leis e A República
27

.  

 No terceiro livro d‘As Leis, o personagem Ateniense recorre à tradição para citar 

outra espécie de narrativa mítica
28

 (As Leis, 677bss) sobre o surgimento das cidades. 

Segundo ele, houve vários acontecimentos naturais, dentre eles dilúvios, pragas e outras 

catástrofes, os quais fizeram com que os homens necessitassem se unir para reiniciar suas 

vidas, ou seja, construírem novos locais de sobrevivência. Ele utiliza como exemplo a 

imagem de um dilúvio, perguntando se não seria correto supor que, naquela época,  

 

(…) os assuntos humanos estavam na seguinte situação: uma imensa e aterradora 

solidão sobre uma enorme superfície de terra, a maioria dos animais destruídos e 

uns poucos rebanhos de bois e bandos de cabras que haviam sobrevivido 

fornecendo escasso sustento, nesse início, aos seus boiadeiros e pastores? (As 

Leis, 677e ss) 

 

Logo, nessa reestruturação após o dilúvio, os homens tiveram que se unir e 

compartilhar os recursos que no início eram escassos, mas depois foram se multiplicando, 

até chegarem ao ponto de, depois de longos anos, começarem a se afastar naturalmente uns 

dos outros e criar comunidades diferentes. 

N'A República, quando Sócrates e os outros interlocutores do diálogo se 

propuseram a pensar o conceito de justiça primeiramente em uma escala maior − ou seja, 

não analisariam de imediato a justiça para um indivíduo, mas para uma cidade toda −, 

Platão já havia chegado à conclusão de que esse processo de formação de uma cidade se 

dava pela necessidade de auxílio mútuo entre os homens, como notamos na fala de 
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 Algumas distinções entre essas duas obras supracitadas, precisam ser feitas para que nenhum equívoco de 

interpretação da obra seja cometido. As Leis e A República pertencem a períodos diferentes da filosofia de 

Platão. Depois de sua morte e ao longo dos anos, seus escritos foram divididos comumente em três períodos: 

primeiro período, também conhecidos como ―diálogos socráticosˮ nos quais a figura do Sócrates histórico 

aparece com mais frequência, o outro período é conhecido como período intermediário, onde se encontram os 

diálogos de juventude, e, por último, o período tardio. A República encaixa-se no período intermediário, no 

qual a figura de Sócrates ainda aparece, no entanto, suas falas parecem expressar muito mais os pensamentos 

de Platão do que de Sócrates de fato, como vemos no argumento de Richard Kraut em Introdução ao estudo 

de Platão: ―Muito embora Platão, sem dúvida, tenha aceitado essas doutrinas [doutrinas de Sócrates] quando 

esteve sob a fala de Sócrates e quando escreveu seus primeiros diálogos [Kraut aponta como primeiros 

diálogos ou diálogos Socráticos: ―a Apologia, o Cármides, o Críton, Eutífron, Górgias, Hípias Menor, Íon, 

Laques e Protágorasˮ (KRAUT, 2003, p. 25)], acabou por modificá-las de maneiras importantes.ˮ (KRAUT, 

2003, p. 26-27) A obra As Leis, por sua vez, faz parte dos diálogos tardios, ―estudos voltados  ao estilo de 

Platão iniciados no século XIX, aos quais se deu prosseguimento até o momento presente, principiaram com 

o ponto em torno do qual existe um consenso universal: o de que as Leis são obra do período tardioˮ 

(KRAUT, 2003, p. 46), nesta obra Sócrates ao contrário do que acontece n'A República não é um dos 

personagens. 
28

 Ver página 16 desta dissertação. 
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Sócrates
29

:  

 

Sócrates: — Pois bem! disse eu. Uma cidade nasce, parece-me, porque cada um 

de nós não é auto-suficiente (sic), mas carente de muitas coisas. 

Adimanto: — Nenhuma outra, disse ele. 

Sócrates: — Ah! Assim, se um homem chama um outro para ajudá-lo em uma 

necessidade e um outro em uma outra, e já que precisam de muitas coisas, 

reúnem muitos em um único local de morada, tendo-os como companheiros e 

auxiliares, a essa vida em comum damos o nome de cidade. Não é? 

Adimanto: — Sem dúvida. (A República, 369c) 

 

O filósofo dá a essa associação o nome de cidade, e a partir daí os personagens 

começam a pensar nas necessidades básicas para a formação dela, as quais seriam: 

alimentação, habitação e vestuário. Na sequência, eles buscam identificar as atividades 

exigidas para a satisfação de cada necessidade. Desta forma, no caso da alimentação, 

precisariam de agricultores, para o vestuário, produtores de vestimentas, calçados, etc. E 

essas tarefas seriam divididas entre os cidadãos.  

Rousseau, em contrapartida, não acreditava em uma necessidade inata do homem 

em relação aos seus semelhantes. Porém, ainda assim, ele diz que, fora do puro estado de 

natureza, os homens haviam percebido que as relações com os demais eram vantajosas à 

sua preservação. No estado civil, essas relações foram tornando-se cada vez mais 

necessárias, e notamos no parágrafo acima, sobre as divisões de tarefas, que Platão também 

havia chegado a essa mesma conclusão.  

Em relação a Rousseau, isso nos é mostrado no segundo Discurso, no qual o autor 

descreve o estado de natureza
30

 a fim de entendermos as disposições humanas originais e 

as razões da formação do que podemos chamar de sociedade, bem como as várias fases 

pelas quais ela passa em seu desenvolvimento.  

Se o homem em estado de natureza vive de forma a não precisar dos demais, 

estando quase sempre isolado e dependendo apenas do que a natureza lhe fornece de 

sustento, guiando-se por seus sentimentos naturais, Rousseau supõe que apenas as 

dificuldades graduais impostas pela natureza é que poderiam fazer com que ele percebesse 

as vantagens de uma união com outros. Assim: ―Ensinando-lhe a experiência ser o amor ao 

bem-estar o único móvel das ações humanas, encontrou-se [o homem] em situação de 

distinguir as situações raras em que o interesse comum poderia fazê-lo contar com a 

assistência de seus semelhantes‖. (ROUSSEAU, 1983c, p. 261) Estas situações nas quais 
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 Ao nos referirmos a Sócrates, partimos da ideia de que, n‘A República, ele é o personagem que expressa os 

pensamentos de Platão, já que este não participa − como personagem − da obra. 
30

 Ver página 17 desta dissertação, nota de rodapé n° 21 sobre o Estado de natureza. 
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os homens precisavam uns dos outros, ainda enquanto selvagens, eram inicialmente raras, 

mas com o passar do tempo, e com a frequência desses momentos de convivência, os 

sentimentos naturais se modificaram, e a noção de ajuda mútua já começava a desenvolver-

se
31

. 

Esses momentos de união e auxílio em relação aos semelhantes aconteceram, como 

falamos anteriormente, por conta de um ―acaso funesto‖. (ROUSSEAU, 1983c, p. 264) 

Porém, do estado puro de natureza até esse momento chamado por ele de ―sociedade 

nascente‖, muitos séculos teriam se passado. A reunião dos homens se dava em grupos 

esporádicos, nomeados por Rousseau como ―bandos‖, cujos membros tinham noções ainda 

primitivas de suas colaborações. Até mesmo o desenvolvimento de novos sentimentos foi 

propiciado por essas reuniões que modificaram as paixões selvagens: ―o hábito de viver 

junto fez com que nascessem os mais doces sentimentos que são conhecidos do homem, 

como o amor conjugal e o amor paterno‖. (ROUSSEAU, 1983c, p. 263) Por outro lado, 

também emergiram sentimentos negativos entre os indivíduos: o que antes era amor de si 

torna-se amor-próprio, e é este sentimento relativo que passa a guiar o homem daí em 

diante. 

Essa transformação do amor de si em um sentimento relativo mostra-se ainda mais 

corrosiva pelo que Rousseau chama de corrupção de nossos costumes. Isso corresponde ao 

fato de oscilarmos entre o que é natural e o que é moral, ao passo que não conseguimos ser  

nem uma coisa nem outra: vivemos em sociedade, nos entendemos como animais 

racionais, no entanto, algumas de nossas ações são egoístas e pautadas em nossas 

inclinações, nessa diferença entre como deveríamos agir em sociedade, e em como 

realmente agimos, corrompemos nossos costumes. 

A corrupção dos costumes se dá pela transformação de nosso amor de si em amor-

próprio. O amor de si é um sentimento que se baseia na proteção da vida humana, como 

nos fala Rousseau: ―O primeiro sentimento do homem foi o de sua existência, sua primeira 

preocupação a de sua conservaçãoˮ. (1983c, p. 260) No entanto, a intensidade desse 

sentimento é limitada pela piedade, não deixando transformar-se em egoísmo. Já o amor-

próprio é um sentimento relativo que se preocupa muito mais com o olhar dos outros sobre 

mim, sendo sua base o egoísmo. Portanto, corrompemos nossos costumes quando 

queremos parecer morais, mas nossos desejos são regulados pelo egoísmo que nos conduz 
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 Embora sua concepção sobre o estado de natureza diferisse das nutridas por seus antecessores, Rousseau 

juntou-se aos autores modernos, como Hobbes e Locke, que viram a formação da sociedade como vital ao 

homem que abandona o estado de natureza. A esse respeito, ver Derathé (2009). 
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a demandar as preferências de outrem mais do que tudo. Na obra Emílio, Rousseau 

também nos fala um pouco sobre essa corrupção: ―Se nos contentássemos com ser o que 

somos, não teríamos de deplorar nossa sorte, mas, para procurar um bem-estar imaginário, 

proporcionamos a nós mesmos mil males reaisˮ. (1999, p. 379) Notamos, baseados no que 

lemos até agora, que essa corrupção é agravada por uma procura pela aprovação alheia, 

pela importância que damos ao julgamento e olhar do outro, característica da 

transformação do amor de si em amor próprio: 

  

À medida que as idéias e os sentimentos se sucedem, (…) Os homens 

habituaram-se a reunir-se diante das cabanas ou em torno de uma árvore grande; 

o canto e a dança, verdadeiros filhos do amor e do lazer, tornaram-se a distração, 

ou melhor, a ocupação dos homens e das mulheres ociosos e agrupados. Cada 

um começou a olhar os outros e a desejar ele próprio olhado, passando assim a 

estima pública ter um preço. (ROUSSEAU, 1893c, p. 263 - grifo nosso) 

 

Esse sentimento que começa em estado natural, mas intensifica-se em sociedade, é 

algo inerente a ela e que tende a produzir efeitos funestos, a menos que ocorra em uma 

comunidade bem ordenada, como veremos. 

Em Paradoxo do espetáculo: política e poética em Rousseau, Salinas Fortes faz 

uma aproximação entre Platão e Rousseau em relação ao método de escrita usado por 

ambos. O autor evidencia que quando Rousseau precisa mostrar as transformações pelas 

quais o homem passou, ele se utiliza de pares de oposição para enfatizar as diferenças: 

homem x cultura, amor de si x amor próprio, estado de natureza x estado civil, etc. Salinas 

Fortes chama esse método de escrita rousseauniano de ―dialéticaˮ, como notamos na 

passagem do amor de si para o amor próprio. Dessa forma, escreve o comentador: ―Não é à 

toa que falamos em uma 'dialética', pois aqui é possível ver um nítido parentesco com 

Platão. O método de Rousseau é, com efeito, um método ʻdicotômicoʼˮ (1997, p. 42). 

Temos assim uma direta associação entre os autores, pois o método de Platão era bastante 

conhecido como uma dialética que recorria a pares dicotômicos como: episteme/doxa, 

real/aparência, etc. 

Quando nos voltamos à questão da comunidade em Platão, percebemos que o que 

mais o preocupava relaciona-se à boa organização das relações humanas, pois, dessa 

forma, a sociedade que nasceu teria um bom funcionamento e disporia de coesão entre seus 

membros. Notamos, baseados no decorrer do livro I d' A República, que a cidade pensada 

por este filósofo deveria ser estruturada tendo em vista o conceito de justiça. Por isso era 

importante que os interlocutores encontrassem a correta definição de justiça a ser aplicada 

na cidade. 
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Sobretudo a partir do Livro II, o debate acerca do que seria a justiça se inicia, tal 

como Platão a concebe em termos da organização da polis ideal. Os participantes do 

diálogo acreditam que encontrando um conceito perfeito de justiça, este poderia guiar todo 

o corpo político. Eles propõem mostrar como se daria a justiça primeiramente, na cidade, 

para depois mostrar como seria no indivíduo. Para isso, precisam pensar em todos os 

elementos envolvidos na sua formação e manutenção. 

 Ao realizarem essa discussão, Sócrates e seus interlocutores pretendem discernir o 

que seria necessário e o que seria considerado supérfluo na cidade. Eles notam, portanto, 

que a carência do homem em relação à ajuda dos demais faz com que algumas 

necessidades básicas existam, como mostramos anteriormente, e sejam necessários o 

agricultor, o artesão, o construtor, e também o sapateiro e o ―artíficeˮ que cuide do corpo. 

Consequentemente, ―A cidade, mesmo a mínima, constaria de quatro ou cinco pessoasˮ (A 

República, 369e), é a conclusão a que chega Sócrates. No entanto, o filósofo percebe que a 

cidade pensada por eles era bem maior que esse ―mínimoˮ em dimensões e atividades; 

portanto, se fazia preciso considerar o comércio, já que falavam de uma cidade com 

dimensões grandes, e, igualmente, para a proteção contra outras cidades, devia-se contar 

com a existência de uma classe voltada para a defesa do território, a saber, os guardiões. 

Na busca pela justiça, Platão utiliza o argumento de que a cidade precisaria ser 

perfeita
32

: ―Creio que nossa cidade, se é que foi fundada de modo correto, é perfeitaˮ (A 

República, 427e). E complementa: ―É evidente que ela é sábia e corajosa, temperante e 

justaˮ (Idem.). Pode-se ver que o argumento platônico diz que se a comunidade possuísse 

cada uma dessas virtudes citadas (sophia, andreía e sophrosyne), o que restasse seria a 

dikaiosyne, que entendemos ser a justiça.  

As divisões
33

 das outras virtudes se dão de tal maneira que os interlocutores 

percebem ser a sabedoria (sophia) da cidade devida à elite formada pelos guardiões 

perfeitos, aqueles que depois de mais de cinquenta anos de idade seriam capazes de 

governar, por se mostrarem os mais aptos às atividades intelectuais. Os demais guardiões 

seriam chamados de auxiliares, atuando como uma classe guerreira voltada apenas à defesa 

da cidade, cujo restante dos membros seriam os artesãos, agricultores e comerciantes. 

Mesmo que todas as classes fossem importantes e precisassem agir com sabedoria, 

a função dos guardiões perfeitos era a que mais tinha a ver com essa virtude, pelos motivos 
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 Nas traduções utilizadas por nós, de Anna Lia Amaral de Almeida Prado (edição de 2006 pela editora 

Martins Fontes) e na tradução de Carlos Alberto Nunes (edição de 2000 pela Edufpa), o termo boa é 

traduzida como perfeita. 
33

 Ver A República, 427c-434c. 
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acima mostrados
34

; logo, a cidade seria governada apenas pelos mais velhos e mais 

sábios
35

. O elemento andreía (a coragem) se devia aos auxiliares que cuidavam da defesa 

desta cidade, ao passo que o elemento sophrosyne (a temperança) se mostrava muito mais 

como uma harmonia e, dessa forma, não poderia ser encontrada em uma classe específica, 

estando, assim, em toda a cidade, ajudando no bom funcionamento entre as partes. 

No Livro IV, os interlocutores chegam à conclusão de que mediante essas divisões 

das atividades – guarda, governo, cuidados com a subsistência –, eles pareciam estar com a 

solução acerca do que seria a justiça, e não haviam percebido. Diante disso, Sócrates diz:  

 

Se está bem lembrado estabelecemos e muitas vezes dissemos que cada um devia 

ocupar-se com uma das tarefas relativas à cidade, aquela para a qual sua natureza 

é mais bem dotada. (…) Pois bem! disse eu. Eis, meu amigo, o que, de certa 

maneira, pode ser o que é a justiça: cada um cumprir a tarefa que é a sua. (A 

República, 433a-b). 

 

 

Portanto, a dikaiosyne (justiça) é a virtude resultante do fato de cada cidadão 

dedicar-se ao tipo específico de atividade para a qual era mais capacitado; ao serem 

exercidas corretamente, ter-se-ia o equilíbrio ou a justiça buscada para a totalidade do 

corpo político
36

.  

Entretanto, para se pensar em uma cidade justa, Platão entendia que a justa medida 

também deveria existir no homem. Dessa forma, acreditava que a alma
37

 do homem era 

estruturada da mesma forma que as classes da cidade, a saber, em três partes
38

. Isso 
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 Explicaremos com mais detalhes posteriormente a importância da classe dos guardiões. 
35

 Ver A República, 412b. 
36

 Ver A República, 427e-433a. 
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Alma para Platão estava relacionada ao termo psuchê. O autor Fred D. Miller Jr. nos esclarece que 

usualmente se considera alma em Platão o que hoje em dia chamaríamos de ―menteˮ. No entanto, até mesmo 

essa designação é insuficiente, como nos mostra o mesmo autor: ―O termo 'mente' não corresponde 

exatamente à psuchê de Platão, visto que todo ser vivo, mesmo uma planta, tem uma psuchê (ver Timeu 77a-

b)‖. (MILLER, 2011, p.261) Admite-se também que 'alma' é inexato, mas é menos enganador pelo menos 

porque ficou fora de moda como termo filosófico. Igualmente, 'inteligência', 'razão', 'ímpeto', 'apetite' e assim 

por diante são somente traduções aproximativas dos termos platônicos nous, logos, thumos, epithumia, e 

outros, aos quais, não há correspondentes escritos modernos. Assim, o autor nos informa que Platão busca 

definir a ―almaˮ, a psuchê, em muitos diálogos, chegando a três características principais: a psuchê é um 

princípio de animação, possui três partes e é capaz de mover-se a si mesma.  
38

 A questão da analogia, como chamam alguns comentadores, entre as partes da cidade e da alma, levando a 

uma pressuposição de justiça e harmonia externa e interna do sistema político, é contestada por alguns 

autores. No artigo Platão e a justiça, de David Keyt, o autor afirma a transferência da análise de justiça no 

indivíduo para a análise da pólis, já que haveria uma correspondência entre as partes: ―o homem justo em 

nada diferirá da cidade justa, no que diz respeito ao conceito da justiça, mas terá de ser semelhante a elaˮ (A 

República, 435b). Keyt acredita existir um isomorfismo entre as partes, buscando esclarecer o argumento de 

Sócrates: ―O que Sócrates deve querer dizer quando afirma dos mesmos tipos naturais estando na polis e na 

psique é que a polis e a psique têm os mesmos tipos de partes. Usando a linguagem das partes e tipos, temos 

dois sistemas tripartites e três tipos diferentesˮ (KEYT, 2011, p. 325). Outros autores concordam com Keyt e 

também afirmam um isomorfismo, como é o caso de Jonathan Lear no artigo Inside and Outside the 

Republic. Contudo, há aqueles que dizem que Platão utilizou-se de um argumento incompleto ou equivocado, 
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acontece porque todo o sistema platônico estava interligado. O filósofo concebe uma 

similitude estrutural na cidade e em seus membros
39

.  

Como vimos acima, precisamos uns dos outros como causa para o nascimento de 

uma cidade, e além dessa motivação, Platão frisa − expressando seu argumento por meio 

do personagem de Sócrates − que no momento de fundação dessa comunidade, deve-se ter 

em vista que ela seja muito bem integrada em suas várias partes.  

No entanto, essa integração necessária mereceria ainda mais atenção no tocante à 

classe dos guardiões (A República, 416d-417b). Isto se justificava pelo seu papel como 

governantes da cidade. Por conta disso, Platão parece ser muito mais cuidadoso por temer a 

perversão dessa classe tão importante para o bom ordenamento da comunidade. Por 

conseguinte, esta classe receberia uma educação diferenciada dos demais cidadãos
40

, 

visando a um aprendizado (376c-412b) que construíssem guardiões instruídos, não só pelas 

vias da ginástica, mas também com uma educação baseada nos modos e ritmos da música. 

Inicialmente, essa educação seria distinta para os guardiões em relação aos demais 

cidadãos. No entanto, com o passar dos anos, atividades e provas seriam feitas para 

diferenciar, dentro dessa classe, os guardiões que estariam aptos à defesa da cidade, e os 

que gradativamente mostrariam aptidão para o governo da cidade
41

. 

No que concerne à integração social, apenas os guardiões deveriam compartilhar 

entre si os (poucos) bens que poderiam ter e até mesmo as famílias. Dessa forma, eles 

seriam a única classe que faria refeições em conjunto, não apresentando um caráter tão 

                                                                                                                                                    
como é o caso de Bernard Williams. No texto The analogy of City and Soul, ele critica o argumento de 

Platão, chamando-o de ―analogy of meaningˮ, ou analogia do significado. E também Nicholas D. Smith, no 

texto Plato's analogy of Soul and State, aponta um equívoco na analogia. 
39

 Nicholas Pappas, afirma que o argumento de Platão inicia ao demonstrar existir uma situação de conflito na 

alma. Assim temos: ―1. O conflito na alma implica diferentes partes que mutuamente se opõem (436b-438a)ˮ 

(PAPPAS, 1995, p. 105), em várias passagens Platão dá exemplos como: estar parado e mover-se ao mesmo 

tempo (no sentido de mover uma das mãos enquanto se está em pé parado). ―2. O desejo é contrariado pela 

parte ponderante da alma (438a-439d) (Ibidem), ou seja, nossos conflitos se estabelecem entre desejos e 

racionalidade. A alma é guiada por desejos, que também estão em conflito com uma parte racional, já aí 

temos duas ―partesˮ da alma. A terceira e última parte seria intermediária em relação a essas duas, ou seja, 

ela poderia servir a ambas as partes supracitadas: estamos falando acerca do ânimo. ―3. O ânimo é diferente 

tanto do desejo como da parte ponderante (439e-441c).ˮ (PAPPAS, 1995, p. 105) Os dois últimos 

argumentos de Pappas ratificam a estruturação da alma do indivíduo semelhante à estruturação das partes da 

cidade. Logo, a semelhança entre as divisões da cidade e da alma consistiriam no critério da quantidade de 

―partesˮ nas quais todas se auxiliariam para o bom funcionamento das almas dos membros da cidade, assim 

como as funções de cada classe na cidade ajudariam no bom funcionamento desta. Ver: A República, 435e. 
40

 Pappas ressalta que Platão recebe críticas por parecer alheio à vida do povo comum, já que só o vemos dar 

atenção à classe dos guardiões. Assim, afirma Pappas: ―Dando-lhes maior importância, Platão visa a classe 

dos guardiães, porque só eles necessitam de especial atenção. Os membros da classe produtiva encontram 

suficiente estímulo para as suas actividades (sic) no proveito que delas tiram. Os seus motivos são pura e 

compreensivelmente económicos (sic). Mas o exército regular não se pode permitir motivos económicos, 

uma vez que o seu poder dentro da cidade levaria rapidamente os soldados a pilhar os cidadãos.ˮ (1995, p. 

90-91) 
41

 Mais sobre esse assunto, ver: A República de Platão, de Nicholas Pappas. 1995, p. 83. 
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individual. O uso em comum dos bens serviria para que os guardiões não se corrompessem 

com os elementos da riqueza. As famílias também deveriam ser compartilhadas, ou seja, 

sem casais fixos, para que a filiação não fosse revelada (A República, 457d e ss). 

A esse respeito, ambas as cidades modelares d‘As Leis (Magnésia) e d‘A República 

(Callipolis)
42

 enfatizam a necessidade da integração. Vemos Platão, n‘As Leis, exaltar o 

ideal de integração entre os cidadãos, como havia procurado fazer n‘A República: ―que 

honrassem de todo seu coração aquelas leis que produzem o máximo de união possível ao 

Estado.‖ (As Leis, 739d-e) A integração do todo era tão importante que o autor chegou a 

apresentá-la como critério para julgar os méritos de uma comunidade:  

 
se por todos os meios tudo que se tem como privado foi em todo lugar 

erradicado, se chegamos na medida do possível a tornar comum, de uma forma 

ou de outra, mesmo o que por natureza é particular, (…) como se todos 

parecessem ver, ouvir e agir em comum; (...) neste caso ninguém jamais 

formularia uma outra definição que fosse mais verdadeira ou melhor do que essa 

no que diz respeito à excelência. (As Leis, 739d) 

 

No entanto, as duas obras têm diferenças essenciais. Para Platão, o ideal de cidade 

perfeita só poderia ser encontrado n‘A República, o que nos leva à conclusão de que n‘As 

Leis ele mantém a busca da integração como modelo de excelência, mas propõe uma 

aproximação relativa dele, ou seja, em suas palavras, a ―segunda melhor constituição.‖ (As 

Leis,740a) Na contraposição feita com a constituição d‘A República, são perceptíveis 

algumas distinções. 

Uma delas pode ser notada na divisão das terras, pois ela aconteceria na 

constituição d‘As Leis, havendo assim proprietários, enquanto que no ideal de integração 

mostrado n‘A República, os guardiões compartilhariam tudo. Além disso, n‘As Leis, o 

cultivo da terra não seria em comum. Apenas uma porção dela seria dada para cada 

proprietário, e a comunidade deveria ser pequena e manter-se assim. Platão fala em um 

número de 5.040
43

 lares, para termos ideia de quão pequena seria essa comunidade. 

Outra diferença em relação a Callipolis é que Magnésia teria um legislador, 

escolhido entre as pessoas mais sábias, como vemos no seguinte trecho: ―enquanto aqueles 

que detêm uma disposição mental oposta a essa (de ignorância), deverão ser considerados 

sábios (…). A esses últimos, como a homens de senso, o governo deverá ser confiado.‖ (As 
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 Embora Callipolis não seja propriamente o nome da cidade d‘A República, ela se tornou conhecida assim 

entre os comentadores de Platão por causa das referências do personagem Sócrates à ―bela cidade‖ de que 

estava tratando no diálogo. Ver, por exemplo, 527c. 
43

 Havia algumas condições para que esse número permanecesse inalterado: o proprietário deveria passar seu 

lote para algum dos filhos. Se ele tivesse filhas, deveria casá-las de acordo com a legislação e ―abrir mão‖ 

dos demais filhos (caso os tenha), menos, é claro, de seu sucessor. Ver As Leis, 740d. 
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Leis, 689d) Portanto, a organização social também estaria dividida em classes, ainda que 

não as mesmas d‘A República, pois haveria a classe dos guardiões das leis, a dos 

guerreiros, um legislador e os demais membros da cidade. 

Por conseguinte, notamos que a questão da integração social permeia as 

comunidades pensadas por Platão. Agora, podemos investigar em que medida a república 

de Rousseau também é inspirada por esse ideal platônico de unidade do corpo político. 

 

O conceito de concórdia 

 

Conforme conjecturamos, para que a cidade da obra A República tivesse suas bases 

fundadas no conceito de justiça, Platão precisaria ter concebido uma ordem política guiada 

pela busca daquilo que os gregos chamavam de homonoia, termo que pode ser traduzido 

como concórdia. 

Michel Senellart
44

 explica os diferentes sentidos que o conceito de concórdia 

recebeu em diversas filosofias, afirmando que ele remete a vários conteúdos, podendo, por 

isso, ser entendido de forma distinta dependendo do autor estudado. Dessa maneira, ele 

oferece uma tipologia na qual há algumas modalidades de concórdia presentes ao longo da 

história do pensamento político: eunômica, harmônica, agonística, eudemônica e irênica. 

A concepção de concórdia que nos interessa é a harmônica, a qual, segundo 

Senellart, é utilizada por Platão. ―De acordo com essa doutrina‖, escreve o autor, 

 

a harmonia do universo serve de modelo para o Estado bem ordenado. Harmonia 

musical, segundo a teoria da música das esferas celestes e planetárias, da qual a 

harmonia das cordas da lira é a imitação. ―Assim se estabeleceu a comparação da 

concórdia cívica com os acordes da lira, bem como com a harmonia universal‖. 

Citarei apenas dois exemplos. Ecfante: ―na cidade, a amizade que tende a um fim 

comum imita a concórdia do universo‖. Diotógenes: ―A mesma relação que une 

Deus ao mundo une o rei ao Estado, e o rei está para Deus como o Estado está 

para o mundo; pois o Estado, constituído pelo acordo de elementos numerosos e 

diversos, imita a organização e a harmonia do mundo (...). É por isso que é 

preciso que o rei coloque em acordo, como uma lira, o Estado bem ordenado 

depois de ter estabelecido em si mesmo a regra da justiça e a ordem da lei‖. 

Percebe-se facilmente o parentesco com numerosos textos platônicos: o Górgias, 

por exemplo, onde Sócrates opõe a Cálicles o modelo do kosmos, ou da ordem 

do mundo, como regra de conduta (...), ou a República, onde a justiça é definida 

como a hierarquização harmoniosa das partes da alma e das classes sociais. 

(SENELLART, 1996, p. 4-5− Tradução de Renato Moscateli)
45

 

                                                 
44

 Ver o ensaio ―La crise de l'idée de concorde chez Machiavel‖. 

 
45

 ―l‘harmonie de l‘univers sert de modèle à l‘État bien ordonné. Harmonie musicale, selon la théorie de la 

musique des sphères célestes et planétaire, dont l‘harmonie des cordes de la lyre est l‘imitation. ‗Ainsi 

s‘établit la comparaison de la concorde civique avec les accords de la lyre, comme avec l‘harmonie 

universelle‘. Je n‘en citerai que deux exemples. Ecphante : ‗dans la cité, l‘amitié tendant vers une fin 
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Tudo que expusemos no tópico anterior é de fundamental importância para que 

possamos verificar se a proposição de Senellart é pertinente. Assim, relembremos que com 

a divisão das classes e funções na república, os interlocutores percebem que encontraram 

uma forma justiça: a execução de cada tarefa por aquela pessoa que nasceu com o dom 

natural para ela. Vimos também que cada classe da cidade tinha uma virtude específica 

para ser cultivada. 

Além dessas importantes divisões, outro ponto caro a Platão acerca da harmonia e 

do bom funcionamento da cidade estava relacionada à possibilidade de conhecimento, a 

qual está pautada em algumas divisões que teríamos na alma. Platão trata dessa 

possibilidade de conhecimento a partir da analogia da linha dividida
46

. Já que o autor não 

deixa claro seu uso, conjecturamos que essa analogia teria o intuito de mostrar que além 

das virtudes necessárias à cidade, só o conhecimento da ideia de Bem poderia ser a certeza 

da boa governança desta comunidade, pois essa analogia demonstra como se poderia 

chegar ao conhecimento filosófico
47

. 

                                                                                                                                                    
commune imite la concorde de l‘univers‘. Diotogène : ‗Le même rapport qui unit Dieu au monde unit le roi à 

l‘Etat, et le roi est à Dieu comme l‘Etat est au monde; car l‘Etat, constitué par l‘accordement d‘éléments 

nombreux et divers, imite l‘organisation et l‘harmonie du monde (...). C‘est pourquoi il faut que le roi 

accorde comme une lyre l‘Etat bien policé après avoir d‘abord établi en lui-même la règle de la justice et 

l‘ordre de la loi (...)‘. On perçoit aisément la parenté avec de nombreux textes platoniciens : le Gorgias, par 

exemple, où Socrate oppose à Calliclès le modèle du kosmos, ou de l‘ordre du monde, comme règle de 

conduite (...), ou la République, où la justice est définie comme la hiérarchisation harmonieuse des parties de 

l‘âme et des classes sociales‖. 
46

A linha teria sua divisão de forma irregular em duas partes desiguais, e em cada parte teríamos mais uma 

secção. Uma das divisões corresponderia aos objetos que podemos conhecer, nesse nível estaria em posição 

mais baixa as aparências e sombras das coisas, ainda na mesma secção só que um pouco acima estariam os 

objetos físicos, tudo isso corresponderia às coisas visíveis. Já na outra secção da linha estariam os objetos 

matemáticos, e na secção acima (mais elevada) as formas, tudo isso faria parte do que podemos chamar, 

inteligível. Assim teríamos em sequência de baixo para cima: a eikasia, que são as aparências das coisas, o 

âmbito das pistis que são as crenças e opiniões, no que consta aos elementos matemáticos teríamos como 

espécie de conhecimento a dianoia, ou pensamento, e no nível mais alto, a noesis, ou intelecção
46

.O 

conhecimento da ideia de bem partiria da eikasia para a noesis, seriam uma ascensão dialética, apenas com 

essa ascensão é que o conhecimento da ideia de Bem seria alcançada. O que apresentamos como hipótese é 

que Platão pretendia mostrar com isso que a educação dos guardiões deve sempre buscar essa elevação do 

não-ser para o ser, e nisso é necessário a hierarquização das classes, admitindo como guardiões perfeitos 

apenas aquelas pessoas que conseguem ser filósofos, ou seja, apenas aqueles que contemplam o ser das 

coisas. Então, o dirigente da cidade seria considerado capaz caso conseguisse desenvolver a parte da alma 

relativa à inteligência, já que isso lhe permitiria conhecer a ideia de Bem pela qual deveria se guiar. Por conta 

disso, a sequência da educação dos guardiões daria importância ao ensino da filosofia. Ou seja, essa educação 

estaria diretamente relacionada ao plano filosófico do qual os Reis-Filósofos necessitariam para bem 

governar. Ver: A República, Livro VI. 
47

 Esse percurso não seria rápido e muito menos fácil. Em termos do tempo necessário aos passos dessa 

educação, temos o seguinte: desde crianças habituados à música e à ginástica, aproximadamente aos vinte 

anos os futuros guardiões seriam testados em relação a vários ramos do conhecimento. Se fossem bem-

sucedidos nisto, passados dez anos o teste seria referente à Dialética. Após estudarem-na por cinco anos a 

fundo, os que fossem considerados aptos, ou seja, dialéticos, seriam levados por mais quinze anos para uma 

série de exercícios militares, e os que resistissem, estariam aptos a governar. A educação iniciaria com 

música e ginástica, como falamos acima, posteriormente passaria a incluir a matemática, a qual, mediante a 
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Outro ponto importante que é preciso salientar é que, para Platão, a cidade ideal não 

teria de ser, necessariamente, aristocrática, já que sua forma de governo também poderia 

ser monárquica, como lemos na seguinte passagem: ―Pois bem! disse eu. Digo que elas 

constituem uma única forma. É que, tivesse ela um único chefe ou muitos, eles não 

mudariam em nada as leis essenciais da cidade se adotassem a educação e a instrução que 

expusemosˮ (A República, 445e). 

No livro V da República, Platão apresenta a conclusão de que apenas quando os 

filósofos se transformassem em governantes ou os governantes fossem filósofos, é que a 

cidade poderia estar mais segura contra males e imperfeições: 

 

Se os filósofos não forem reis nas cidades ou os que hoje são chamados reis e 

soberanos não forem filósofos genuínos e capazes e se, numa mesma pessoa, não 

coincidirem poder político e filosofia (…) não é possível, caro Gláucon, que haja 

para as cidades uma trégua de males, e, penso, nem para o gênero humano. (A 

República, 473d) 

 

A governança da cidade pelos Reis-filósofos e o bom ordenamento das classes é o 

que permitiria a harmonia ou concórdia na comunidade platônica, bem como a justiça. 

Assim, se um artesão quiser governar ou se um guardião perfeito quiser tornar-se artesão, 

se caracterizará uma injustiça no ordenamento da cidade. Cada um deles, ao fazer essas 

mudanças, não se dedicará ao que nasceu mais apto a realizar. As virtudes elencadas acima 

são, então, políticas na medida em que se revelam necessárias para esse bom ordenamento, 

para essa integração da vida em comunidade.  

Portanto, percebemos como a cidade pensada por Platão busca ser um todo bem 

ordenado. Temos uma passagem na qual Platão, na voz de Sócrates, deixa isso bem claro. 

Ainda no Livro I d'A República, quando Sócrates dialogava com Trasímaco, ele faz a 

seguinte afirmação: ―É que, de certa forma, Trasímaco, a injustiça propicia rebeliões, ódios 

e lutas de uns contra outros, mas a justiça concórdia e amizade. Ou não?ˮ (A República, 

351d- grifo nosso). Como a disposição de concórdia harmônica depende justamente da 

ordenação das partes do sistema, avaliamos que é possível afirmar que Platão trabalha com 

esse conceito de concórdia, tendo o conceito de justiça papel fundamental nesse aspecto. 

                                                                                                                                                    
aritmética, daria ao guardião a possibilidade de entender a diferença entre número e unidade, conhecimento 

muito importante a qualquer um que tivesse aptidão para a governança,  pois o primeiro refere-se a um 

conhecimento mais abstrato (um conceito), enquanto que a unidade é um dado mais sensível. A geometria, 

por sua vez, proporcionaria o conhecimento do ―que é eterno‖ (A República, 527b − edição Edufpa, 2000), já 

que ela facilitaria a apreensão da ideia de bem, como nos diz Platão (A República,526e). Outro tipo 

importante de conhecimento viria pelo estudo da astronomia. Logo, dialético seria o sujeito que conseguisse 

ascender a partir do nível mais baixo da alma, da eikasia, que se refere às aparências das coisas – no qual se 

alcançaria apenas o devir dos seres sensíveis –, até chegar ao nível da inteligência, contemplando, portanto, a 

ideia de Bem. Ver: A República, Livro VI. 
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Investigaremos na sequência se esse é o mesmo tipo de concórdia que existe no 

pensamento político de Rousseau. 

A filosofia de Rousseau, em contrapartida, não se baseava nessa hierarquia social 

necessária ao sistema platônico, mas sim numa tentativa de promover a igualdade entre os 

cidadãos
48

.  Politicamente, o que deveria se estabelecer seria um Estado republicano, sendo 

que o filósofo genebrino entendia por república não somente uma aristocracia ou uma 

democracia, mas todo e qualquer regime dirigido pela vontade geral. Assim, o importante 

para Rousseau, independentemente da forma de governo, é que todos os cidadãos tivessem 

os mesmos direitos e deveres. Eles decidiriam juntos os rumos do corpo político, enquanto 

membros do soberano e enunciadores da vontade geral, e seguiriam essas decisões 

enquanto súditos individuais do Estado. Portanto, apenas suas funções seriam diferentes 

em determinados momentos, mas todos participariam das decisões.  

Entretanto, não podemos esquecer que, a esse respeito, Rousseau faz algumas 

observações importantes sobre as peculiaridades do governo aristocrático. Para o autor, as 

primeiras formas de organização familiar funcionavam como uma aristocracia natural: os 

chefes deliberando sobre os rumos da família. Com o passar do tempo, à medida que as 

instituições políticas se desenvolveram, a aristocracia tornou-se eletiva. Porém, as 

mudanças em relação às desigualdades sociais fizeram com que os critérios para ser chefe 

incluíssem o nascimento e as riquezas. De acordo com Rousseau, a forma menos justa de 

aristocracia seria a hereditária, já que não há nenhuma forma de votação e o poder se 

transmite como se fosse um bem de família. A aristocracia natural, por sua vez, só poderia 

corresponder a comunidades muito pequenas e simples. Logo, a melhor forma dentre as 

três seria a eletiva, na qual os cidadãos dariam seu voto de confiança às pessoas que, em 

sua opinião, estariam aptas a governar bem. 

Falamos acima que Rousseau busca promover uma igualdade civil dos membros do 

pacto social, mas isso não significa que, para ele, todos tenham o mesmo discernimento e 

conhecimento sobre os assuntos de ordem pública. É por isso que a aristocracia eletiva tem 

condições de servir melhor à república, pois nela podem ser escolhidos como magistrados 

os cidadãos mais sábios e virtuosos (politicamente falando). Como autor escreve no 

Contrato Social, ―a melhor ordem e a mais natural é que os mais doutos governem a 

multidão, quando se tem certeza de que o fazem visando o benefício dela e não o seu.‖ 
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 No Dicionário de política, de Norberto Bobbio, o autor explica que no termo ―Justiça substancialˮ haveria 

uma diferença entre Rousseau e Platão: ―Platão, por exemplo, defende que as normas de distribuição, para 

serem justas, devem ser desiguais, enquanto que Rousseau defendia os princípios igualitários da Justiça.ˮ 

(BOBBIO, 1998, p. 664) 
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(ROUSSEAU, 1983a, p. 87) Portanto, comparativamente, há uma superioridade relativa da 

aristocracia eletiva como forma de governo no Estado republicano. 

Neste sentido, podemos começar a analisar a maneira como o Estado se institui na 

visão do genebrino. No capítulo do Contrato social intitulado De como é sempre preciso 

remontar a uma convenção anterior, vemos a diferença entre o que existia antes da 

sociedade − apenas uma agregação − e como o homem se organiza em sociedade, na forma 

de uma associação, com laços entre si, criando, assim, uma rede de dependência entre os 

cidadãos e a comunidade. Nesse processo, ao tornar-se cidadão, o homem perde a sua 

constituição natural de indivíduo isolado e se torna parte de um todo maior.   

Se em Platão o conceito de justiça dependia da divisão de funções entre os cidadãos 

da polis, em Rousseau supomos que é o conceito de vontade geral que fundamenta a 

concórdia harmônica da república, necessitando de uma ordenação (não mais de uma 

divisão de funções) para que o todo funcione bem: o sistema rousseauniano delineia um 

corpo político no qual todos os membros ou associados aceitaram o contrato que lhes dará 

a liberdade e a igualdade civis obtidas por meio da alienação total de suas pessoas e de 

seus bens à comunidade. Desse modo, ―cada um dando-se a todos não se dá a ninguém‖ 

(ROUSSEAU, 1983a, p. 33), sem onerar ou privilegiar qualquer cidadão mais do que 

outro. 

No Contrato social, mais especificamente no capítulo intitulado Do Estado civil, 

Rousseau nos faz perceber que a passagem do estado de natureza para o estado de 

sociedade ocasionou algumas mudanças importantes. A primeira delas é o ganho da 

moralidade, aspecto inexistente num estado pré-social onde as relações são inexistentes ou 

escassas. Em relação à liberdade, ao comprometer-se com o pacto social, o homem troca 

sua liberdade natural pela liberdade civil. A liberdade natural (antes em potência) era 

limitada pelas forças individuais, já a liberdade civil é limitada pela vontade geral, a qual 

dá a cada um o direito de possuir legitimamente as coisas, enquanto a liberdade natural, na 

melhor das hipóteses, apenas conferia o direito do primeiro ocupante, direito frágil por não 

ser legitimado por nenhuma lei. Assim, diz Rousseau: ―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.ˮ 

(1983a, p. 36) 

No capítulo IX - Do domínio real, situado no livro 1 do Contrato social, Rousseau 

frisa a questão de que a passagem do estado de natureza para o estado civil não destruiu a 

igualdade natural dos homens, mas apenas a substituiu por uma igualdade civil e moral. 
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Como o homem era livre em estado de natureza, podemos entender que também uma 

liberdade moral pode ser adquirida no estado social, uma liberdade que se constitui em 

poder dar leis a si mesmo leis e obedecê-las. Como nos fala o próprio 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. (ROUSSEAU, 1983a, p. 37) 

Tornar-se senhor de si era um dos fatores mais importantes a Rousseau, 

demonstrava que o homem não era mais escravo de suas inclinações, como acontecia no 

estado de natureza, e sim um membro de uma comunidade republicana. 

Esse corpo político tem três figuras principais, a saber, o soberano, o governo e os 

cidadãos ou súditos. O soberano está encarregado do poder de legislar, sendo formado pelo 

conjunto de todos os pactuantes que exprimem a vontade geral nas assembleias populares. 

Porém, para não prejudicar a generalidade da legislação com questões particulares de 

administração pública, Rousseau considera que é necessário um segundo corpo dentro do 

Estado para aplicar as ordens do soberano, cujos integrantes compõem o governo ou poder 

executivo. E por fim haveria os súditos, ou seja, os cidadãos em sua condição individual, 

aos quais caberia seguir o que foi decidido e colocado em prática, respectivamente, pelo 

soberano e pelo governo. Nas palavras de Robert Derathé: ―Dito de outro modo, os mesmo 

homens são, ao mesmo tempo, legisladores e sujeitos às leis, e constituem assim, ao 

mesmo tempo, o soberano e os súditos.‖ (2009, p. 430) 

Por conseguinte, nessa ordem civil, a igualdade poderia ser alcançada com a 

alienação total, já a liberdade seria garantida quando todos estivessem participando, como 

membros de soberano, na aprovação das leis às quais eles estariam sujeitos no papel de 

súditos. Todas as decisões tomadas pelo corpo político deveriam ser guiadas pela vontade 

geral, a qual tem como recurso a lei para se expressar. Assim, a lei é o órgão da vontade 

geral, a voz da soberania, e é obedecendo a ela que os cidadãos podem ser livres, pois se 

trata da obediência às leis que deram a si mesmos. Igualmente, é da vontade geral que 

emana a justiça no Estado, visto que ela define as regras a serem seguidas por todos
49

. 

Consequentemente, caso a vontade geral não fosse colocada em prática, o corpo 

político poderia se perverter. Por exemplo, se numa assembleia a vontade particular de 

certos membros é acatada, isso demonstraria que a justiça não estaria sendo colocada em 

prática. Dessa forma, Derathé afirma que ―Assim definida, a vontade geral é, da mesma 
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 No Tratado sobre a economia política, Rousseau nos fala: ―É somente à lei que os homens devem a Justiça 

e a Liberdade.‖ (2003a, p. 11) 
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maneira que a consciência, uma regra de justiça que impede a liberdade de destruir-se a si 

mesma.‖ (2009, p. 347)
50

 

Poderíamos afirmar assim que o conceito de justiça em Rousseau baseia-se na 

vontade geral, na qual percebemos a estrutura de uma concórdia harmônica, ou seja, é 

necessária uma ordenação entre todas as partes do corpo político para que ele seja 

saudável: soberano, governo e cidadãos, todos seguindo a vontade geral. No entanto, para 

o genebrino, essa harmonia é produzida pelo artifício humano, pois a ordem civil não é 

uma decorrência da ordem natural do universo. Paralelamente, também podemos notar a 

presença de uma concórdia eunômica na república, dada a importância que Rousseau 

confere à obediência de todos às leis emanadas da vontade geral.
 
Segundo Senellart, ―A 

concepção eunômica, vinda de Sócrates, é ilustrada por Xenofonte que, nos Memoráveis 

(IV, 4), define a homonoia como obediência às leis (eunomia).‖ (1996, p. 4 - tradução de 

Renato Moscateli)
51

 O autor complementa dizendo que o modelo citado como exemplo 

pelo escritor grego é o da cidade de Esparta, a qual é frequentemente louvada por 

Rousseau. 

Vem daí a ideia de que, para formarem um todo, seria necessário que os membros 

do corpo político fossem virtuosos, entendendo-se a virtude política como a adequação a 

um bem comum, o qual estaria expresso no conceito de vontade geral. No Tratado sobre a 

economia política, a primeira regra para o bom funcionamento de um governo popular, 

escreve Rousseau, é que a vontade geral deve ser acompanhada em tudo, de modo que as 

vontades particulares dos cidadãos também se ajustem a ela. Ou seja, ao pensar no bem da 

sociedade, os desejos particulares precisam ficar subordinados ao interesse público. 

Mas como se poderia introduzir essa preocupação acerca do bem comum no 

coração dos cidadãos? Rousseau nos mostra que o patriotismo seria a virtude política mais 

eficaz para alcançar esse objetivo: ―todo homem é virtuoso quando a sua vontade particular 

em tudo se conforma com a vontade geral; quando queremos voluntariamente o que 

também querem aqueles a quem amamos.‖ (ROUSSEAU, 2003a, p. 17) Logo, essa virtude 
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 Rousseau e a ciência política de seu tempo: Capítulo IV, tópico 4. No livro IV do Emílio, Rousseau chama 

a consciência de um instinto divino que seria inato no ser humano. Graças a esse sentimento, o homem tende 

naturalmente a amar o bem e a ordem, embora ele só possa se manifestar plenamente no indivíduo 

socializado. Por isso, mesmo que o homem não tenha nascido totalmente sociável, é feito para tornar-se. 

Compreendemos que a consciência seria a própria base da moralidade e das noções de justiça, na medida em 

que ela atua como uma ―juíza do bem e do mal‖ cuja voz o homem pode ouvir dentro de si mesmo. Então, na 

citação de Derathé, temos uma comparação feita entre consciência e a vontade geral, ambas ligadas à ideia de 

regra de justiça. 
51

 ―La conception eunomique, issue de Socrate, est illustrée par Xénophon qui, dans les Mémorables (IV, 4), 

définit l'homonoia par l'obéissance aux lois (eunomia)‖. 
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só seria alcançada quando se conseguisse fazer com que os cidadãos amassem o local onde 

vivem e as pessoas com as quais compartilham a república. Isso deveria ser alcançado 

ainda enquanto crianças, pois elas devem ser ensinadas a obedecer às leis e a estimar sua 

pátria, o que demanda a existência da educação pública. 

Em Platão, podemos ver que as virtudes específicas (sophia, sophrosyne, andreía) 

que compõe a educação de cada classe têm um caráter político devido ao fato de que o 

bom funcionamento da comunidade dependia da boa organização delas. Dessa forma, 

buscamos mostrar que em ambas as comunidades, o bom ordenamento, seja com uma 

educação cívica (Rousseau), seja com a boa harmonia das virtudes (Platão), é essencial 

para o prolongamento da vida desse corpo político. E assim, pretendemos ratificar uma 

semelhança entre Platão e Rousseau.  

No entanto, é preciso salientar uma diferença entre os mesmos autores, pois a 

república do Contrato Social parte da igualdade natural dos homens, a qual tem de ser 

convertida em igualdade civil no Estado, conseguida pela alienação de todos, os quais 

precisam ser educados para nutrir a mesma virtude cívica em prol do bem público. Por 

outro lado, a cidade platônica é organizada e hierarquizada com base nas diferenças de 

qualidades e virtudes de seus membros. Tais diferenças são apresentadas por Platão como 

sendo dons, ou aptidões que cada um teria − as quais poderiam ser notadas desde a infância 

e acompanhadas por toda a vida −, sendo papel da cidade desenvolvê-las para dividir os 

cidadãos segundo as funções mais apropriadas. 

Apesar dessa distinção, para ambos os filósofos, a harmonia no sistema político só 

viria com a existência de uma vida mais simples e, portanto, voltada apenas para o bem 

comum. 

O papel político da educação 

 

Neste tópico da dissertação, buscaremos mostrar como a educação tinha um 

importante papel enquanto estratégia política.  

Rousseau escreveu um grande tratado sobre a educação, o Emílio
52

. No entanto, não 
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 No início do Livro 1 do Emílio, Rousseau fala da diferença que existe enquanto as coisas estão sob 

domínio divino e como elas mudam (se degeneram) ao estar nas mãos do homem: ―No estado em que agora 

as coisas estão, um homem abandonado a si mesmo desde o nascimento entre os outros seria o mais 

desfigurado de todos.ˮ (1999, p. 7) Portanto, Rousseau se refere nessa obra a um estado já corrompido e 

explica que o homem só pode ser moldado pela educação. Haveria três tipos de educação: a da natureza, a 

dos homens e a das coisas. A primeira diria respeito ao desenvolvimento de nossas faculdades, a segunda 

sobre como usaríamos essas faculdades, e a terceira nosso aprendizado em relação a esses usos. 
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utilizaremos essa obra ao falar da educação no autor, pois buscamos aqui mostrar as 

possíveis repercussões que Platão provocou na obra rousseauniana, e o filósofo grego, ao 

propor a educação dos guardiões, o faz no intuito de que ela seja dada pela cidade, sendo, 

portanto, pública. Mais próxima dessa educação, vemos a educação pública que Rousseau 

pretende dar aos cidadãos tanto em seu Tratado sobre a economia política e nas 

Considerações sobre o governo da Polônia, quanto a que tenta mostrar como a melhor, 

enquanto uma escala de referência, em Do Contrato social. Neste sentido, diz o autor,   

 

é preciso optar entre fazer um homem ou um cidadão, pois não se podem fazer 

os dois ao mesmo tempo (...). O homem natural é tudo para si mesmo; é a 

unidade numérica, o inteiro absoluto (…). 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. (ROUSSEAU, 1999, p. 10-11) 

 

Refletimos que a educação prevista no Emílio é uma educação doméstica, que não 

buscaria tornar o aluno, personagem do livro, um cidadão republicano
53

. Sua educação 

seria dada por um preceptor, ao invés de ser dada pelo Estado, e o resultado é que ele será 

preparado para ser um homem virtuoso, e não propriamente alguém dotado da virtude 

cívica necessária à república
54

. Assim, para a formação dos cidadãos, Rousseau sugere 

uma educação com base em uma vida simples, na qual todos estariam preocupados com 

seus deveres civis.  

No capítulo IV das Considerações sobre o Governo da Polônia, o autor afirma que 

caberia à educação a formação completa dos membros de uma comunidade, ou seja, ela 

deveria moldar as opiniões e os costumes de uma maneira que o cidadão se sentisse parte 
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 Para mais sobre o assunto, ler o artigo Por que Emílio não é o cidadão republicano, de Renato Moscateli 

(2012). 
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 Não buscamos com isso afirmar que os princípios apresentadas nas diferentes obras de Rousseau não têm 

coerência entre si. Sabemos que o próprio autor, ao defender o Emílio de críticas feitas pelo Arcebispo 

Christophe de Beaumont, sentencia: ―Escrevi sobre diversos assuntos, mas sempre segundo os mesmos 

princípios: sempre a mesma moral, a mesma crença, as mesmas máximas, e, se se quiser, as mesmas 

opiniõesˮ (ROUSSEAU, 2005, p. 40). Os mesmos princípios a que se refere Rousseau, e é ele mesmo que 

nos explica, dizem respeito a que o homem seria naturalmente bom, amaria a justiça e a ordem, seus 

impulsos naturais seriam todos corretos, teria como sentimento natural o amor de si que equilibraria sua vida, 

e esse sentimento mostraria como o homem divide-se em um ser sensível e inteligente. A sensibilidade diria 

respeito ao corpo, e o ser inteligente, diria respeito à alma, e como essa parte nos daria a possibilidade de 

termos uma consciência, que só faria sentido se nos guiasse juntamente com nossa razão. No momento em 

que o homem começasse a se perceber diante de relações sociais (mesmo que ainda primitivas), essa 

consciência poderia levar à aquisição de virtudes, mas não conseguiria, sozinha, impedir o surgimento de 

vícios. Quanto menor a oposição de interesses entre os homens, menos eles perderiam de bondade, quanto 

maior essa oposição de interesses, mais a consciência humana tornar-se-ia apenas uma palavra vã, sem 

sentido. É assim que os homens se corromperiam, e segundo Rousseau, ele escreveu o Emílio para mostrar ―o 

que seria necessário fazer para impedi-los de terminar dessa formaˮ. (2005, p. 49) Supomos que a ligação 

existente entre essa obra e o Contrato Social é que, ainda que elas sejam diferentes na modalidade da 

educação abordada (uma doméstica e outra pública), ambas buscam maneiras de manter os homens o mais 

longe possível da corrupção. 



47 

 

daquele lugar por amor, por necessidade e também por inclinação. Dessa forma, os 

membros do país deveriam ser desde pequenos ensinados a amar sua pátria, pois ―[n]esse 

amor se resume toda a sua existência; ele nada vê senão a pátria, vive só para ela.‖ 

(ROUSSEAU, 2003c, p. 237) 

Além disso, a educação teria uma importância no sentido de impedir o crescimento 

de vícios. (ROUSSEAU, 2003c, p. 239) Ou seja, a educação não apenas mostra o que se 

deve conhecer, ela também pode apontar o que não deve ser seguido pelos membros da 

cidade. Um exemplo do que não deveria ser prezado por todos os cidadãos era o estudo das 

artes e ciências. Para Rousseau, esses eram saberes que, se utilizados de forma errada, 

causariam vícios e problemas; portanto, as artes e as ciências teriam que ser deixadas 

apenas para determinadas pessoas que possuíssem os dotes necessários ao seu cultivo, já 

que elas poderiam promover a corrupção dos cidadãos. Algo semelhante também pode ser 

encontrado no tocante aos males relacionados ao luxo
55

. A recomendação de Rousseau 

parece ser muito mais preventiva do que remediadora frente à questão do luxo, no sentido 

de evitar que ele pudesse comprometer a virtude dos cidadãos. 

Quando voltamos à questão da educação ter como ponto central o patriotismo, 

Rousseau nos mostra que esse só poderá triunfar caso a legislação seja a base desta 

formação cívica. Além disso, seria preciso o apoio dos bons costumes, do respeito às leis e 

da influência da vontade geral. O filósofo assevera que esse ―reforço‖ por parte da 

educação deveria se iniciar o quanto antes, pois ―quem for habituado desde cedo (…) a ter 

consciência (…) da sua existência só em função da existência do Estado, poderá chegar a 

identificar-se em certa medida com esse todo maior‖. (ROUSSEAU, 2003a, p. 23) 

Num Estado republicano, a educação deveria ser realizada por pessoas incumbidas 

pelo governo:  

Se a autoridade pública assumisse o papel paterno (…) teríamos menos causas 

para queixas, porque ela estaria apenas mudando seu título, e teria em comum, 

sob o título de cidadão, a mesma autoridade sobre seus filhos que vinha 

exercendo separadamente sob o nome de pai, e não seria menos obedecida 

quando se pronunciasse em nome da Lei do que ao falar em nome da natureza. 

(ROUSSEAU, 2003a, p. 24)  

 

Segundo o genebrino, se todo o ambiente for propício ao crescimento do jovem, 

com a ideia de que ele é igual a todos os outros cidadãos e recebe tudo do seio de sua 

pátria, será digno dela e grato pelo que ela lhe deu. 

Ponderando tais propostas, Rousseau enfatiza o fato de essas ideias parecerem ser 
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 A crítica do autor às artes e às ciências, e também ao luxo será analisada no próximo capítulo. 
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ignoradas pelos modernos, ainda que fossem os caminhos ―através dos quais os antigos 

instilavam nos homens esse vigor espiritual, esse zelo patriótico‖ (ROUSSEAU, 2003c, p. 

240) tão necessários à vida republicana. Assim, ele demonstra mais uma vez seu apreço 

pelos ensinamentos dos antigos, o que podemos notar no trecho da obra Emílio no qual 

Rousseau ratifica a importância de Platão ter escrito A República não apenas como uma 

obra política, mas também como um texto de caráter educativo, já que nele constariam 

muitas ideias cruciais sobre amor e dever à comunidade:  

 

Se quiserdes ter uma ideia da educação pública, lede a República de Platão. Não 

é uma obra de política, como pensam os que só julgam os livros pelo título: é o 

mais belo tratado de educação jamais escrito. 

Quando se quer fazer referência ao país das quimeras, apela-se para a instituição 

de Platão: se Licurgo só tivesse escrito a sua, eu a acharia muito mais quimérica. 

Platão apenas depurou o coração do homem, mas Licurgo o desnaturou. 

(ROUSSEAU, 1999, p. 12) 

 

Notamos nessa passagem a importância de Platão nas leituras de Rousseau e, 

consequentemente, as repercussões que podemos sentir na obra do genebrino acerca da 

associação entre política e educação realizada pelo filósofo grego. De fato, este também 

nos fornece reflexões sobre uma educação que ligaria os membros da cidade e provocaria 

um sentimento de afeição por ela. Para o autor d‘A República, a formação que visasse esse 

intuito de desenvolver nos homens um amor pela cidade que os educou, protegeu, 

alimentou, seria responsável por ensinar o que verdadeiramente importa aos cidadãos, a 

saber, seus deveres, e assim a comunidade alcançaria a felicidade. Isso deveria ser 

reiterado ao longo dos anos por meio do hábito. Dessa maneira, tornar-se-ia tão comum aos 

cidadãos que nem perceberiam que agiu sob eles uma educação por toda a vida.  

Essa preocupação com a educação
56

 se fez necessária na cidade platônica logo no 

momento de sua idealização. No Livro II d‘A República, quando os interlocutores se 

propuseram pensar a criação de uma cidade com bases no ideal de justiça, eles perceberam 

que acabaram por criar, visando a uma expansão territorial, uma cidade maior do que a 

esperada, pois acrescentaram nela elementos julgados supérfluos por Sócrates, como o 

comércio externo, por exemplo. 

 Quando uma cidade se expande, algumas outras especificidades nascem 

conjugadas, especialmente a necessidade de pensar-se em guerras. Assim, coloca-se a 
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 Ao falarmos em educação pretendemos fazer referência à formação dos membros de uma comunidade, 

sendo esta formação entendida como medidas, regras que visam um ideal político. Alguns elementos podem 

diferir do que entendemos por educação em nossos dias atuais. Por isso, sempre que necessário buscaremos 

fazer uma contextualização em relação à educação grega, pela qual refletimos que Platão e Rousseau tinham 

bastante apreço. 
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relevância da criação de uma classe especializada nesta atividade, isto é, os guerreiros. 

Segundo Werner Jaeger: 

 
Platão preconiza a existência de um estatuto de guerreiros profissionais, os 

―guardiões‖. Adianta-se com isto à ideia dos exércitos profissionais da época 

helenística. É certo que já a estratégia do seu tempo dera passos decisivos nesse 

sentido, com a evolução para o regime de soldados mercenários, tão criticado 

precisamente por aquela época. Platão prefere, todavia, que seja a própria cidade 

a produzir uma classe especial de guerreiros. (2013, p. 770-771) 

 

Platão acredita que seria necessário pensar numa educação mais abrangente para 

esses guerreiros, já que não apenas eles ocupariam uma posição importante de proteção da 

cidade, mas também, ao longo dos anos, seriam preparados e testados em relação às suas 

possíveis aptidões de governança. Ou seja, alguns dentre esses guardiões poderiam tornar-

se governantes da cidade. 

Dessa maneira, Platão ratifica a importância de uma educação que pensasse todas 

as qualidades do guardião, buscando uma formação para o corpo e para a alma
57

. 

Questionando se não seria por esse motivo que ―a educação pela música é muito eficiente 

principalmente porque o ritmo e a harmonia penetram no íntimo da alma e com muita força 

a tocam‖ (A República, 401e), o personagem Sócrates recebe de Glauco uma resposta 

positiva.  

Apenas com essa boa educação desenvolvida, ter-se-ia plena certeza de que as 

pessoas que mais tarde cuidariam do governo da cidade foram bem guiadas para este 

intento. Portanto, estamos falando de uma paideia, ou seja, um método de ensino voltado 

para várias competências, dentre elas − as destacadas por Platão −, música e ginástica. 

Aquela contemplaria a alma, enquanto esta, o corpo. 

Um pouco mais adiante em sua explicação, Sócrates mostra os detalhes dessa 

educação. As crianças deveriam ser colocadas desde sempre à prova, ou seja, fariam 

tarefas diversas, algumas delas como estratégias para se descobrir as que seriam facilmente 

enganadas, bem como as que teriam boa memória, além de ―impor-lhes fadigas, dores e 

competições em que possamos observar essas mesmas disposições‖. (A República, 413d) 

Após isso, passariam por uma prova de impostura, a qual avaliaria se seriam capazes de 

não se corromper pelos ambientes de maiores agitações. Ao final, o esperado era que se 

evidenciasse 
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 Para o autor grego, corpo e mente possuíam naturezas diferenciadas: o primeiro, uma natureza material, e a 

segunda, uma natureza imaterial. Isso ficou conhecido como o ―dualismo platônicoˮ. Ver: Miller, A alma 

platônica. p. 261. 



50 

 

em situações como essas que são dotados de ritmo e harmonia, e mais úteis para 

eles próprios e para a cidade. E aquele que sempre, na infância, na juventude e 

na maturidade, passou pela prova e saiu incólume, a esse devemos instituir como 

chefe e guardião da cidade. (A República, 414a) 
 

Portanto, a formação dos membros da comunidade platônica está essencialmente 

ligada a seu ideal de justiça na cidade, o qual implica um equilíbrio entre as aptidões 

naturais dos cidadãos e a boa formação em relação às funções de que cada um se ocuparia 

para o bem do todo. 

Como parte dessa educação, uma questão que se mostrava importante a Platão: ―as 

mentiras necessárias‖.
58

 (A República, 414b-415c) Para o autor, seria necessário aos 

governantes da cidade usar um artifício como esse com o intuito de fortalecer sua unidade. 

Um dos motivos encontrados pelo filósofo para utilizar-se desse recurso foi o de persuadir 

os cidadãos em relação à hierarquia existente entre eles. O que questionamos é o fato de 

esse recurso constituir um risco, pois, ainda que o governo admitido por Platão fosse o dos 

mais sábios, o autor admite que qualquer governo estaria fadado a morrer, e explica, no 

Livro VIII da República
59

, outros tipos de corrupção, além da temporal. Haveria chances 

de, em situações nas quais o governo já se encontra corrompido, ou no momento em que 

sofre um golpe de estado, este recurso ser utilizado de maneira errada? Consideramos, 

contudo, que em Callipolis seria difícil a nobre mentira ser usada com má fé.  

Mais adiante, veremos como o uso político da religião ocorre não apenas na obra de 

Platão, mas também na de Rousseau
60

. Antes disso, trataremos de como as leis e os 

costumes, assim como a educação dos cidadãos, são fundamentais para a preservação da 

ordem política nas perspectivas de ambos os filósofos. 

Em Rousseau, a preocupação com a educação do povo no momento da formação da 

sociedade − que podia levar anos − é delegada a uma figura que aparece em Do Contrato 

                                                 
58

 O que Platão chama de uma mentira necessária ou uma nobre mentira é na verdade um mito sagrado 

aparentemente bastante conhecido na Grécia, pelo que Platão dá a entender, que o autor modificou para que 

coubesse aos seus interesses referentes à persuasão dos membros da comunidade. 
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 No próximo capítulo, faremos uma análise mais detalhada de todos esses tipos de corrupção. 
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 Rousseau fala acerca de diversos tipos de mentira: a mentira para usufruto próprio, chamada de impostura; 

aquela usada para beneficiar outra pessoa, chama-se fraude; a mentira para prejudicar outra pessoa é calúnia; 

há também a ficção, que segundo ele se caracteriza por invenções que não prejudicam ninguém, não sendo, 

assim, considerada propriamente uma mentira. Ele descreve essas diferenças n‘Os devaneios do caminhante 

solitário, mais precisamente na Quarta caminhada. Nesta obra, Rousseau retoma um pouco do que 

anteriormente havia relatado nas Confissões, mas agora ele não só apenas descreve as ações que o fizeram 

mentir, mas reflete sobre essas diferenciações todas, buscando quem sabe, justificar seus atos passados. Carla 

Milani Damião, no artigo A sinceridade em Rousseau, afirma que o critério utilizado por Rousseau para 

diferenciar mentira de ficção é a questão da justiça ou injustiça no dano a outras pessoas, mesmo critério 

utilizado por Platão n'A República, quando Sócrates e os demais interlocutores, principalmente Céfalo e 

Trasímaco, buscam definir justiça a partir de ser o benefício a um amigo e o prejuízo a um inimigo. Para mais 

sobre o assunto, ver: DAMIÃO (2005). 
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social (livro 2),  a saber, o Legislador. A fim de demonstrar como se dá a formação desse 

Estado, ele introduz essa personagem quase divina
61

, a qual ainda não havia sido 

apresentada na primeira parte da obra, nos capítulos sobre o pacto social, sendo até mesmo 

surpreendente sua aparição, tendo em vista que inicialmente Rousseau havia explicado 

como se daria a organização do corpo político sem nem sequer mencionar o Legislador, e 

depois a coloca como fundamental para explicar como seria possível a fundação do Estado. 

Um povo ainda em formação seria inexperiente e incapaz de encontrar as ―melhores 

regras de sociedade‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 56), ou seja, as melhores leis para si. Assim, 

o Legislador seria um sábio, uma ―inteligência superior‖ que teria a responsabilidade de 

guiar o povo nesse momento de inexperiência. Rousseau cita O Político de Platão para 

dizer que o filósofo grego estava correto em seu entendimento sobre as qualidades 

extraordinárias necessárias ao ―homem civil ou real‖ que deveria conduzir o ordenamento 

da cidade. Vemos aqui a citação direta de Platão, refletindo a importância que esse filósofo 

mostra ter para o genebrino: ―O mesmo raciocínio que Calígula fazia quanto ao fato, Platão 

fazia quanto ao direito para definir o homem civil ou real que ele procura no seu livro De 

Regno‖. (ROUSSEAU, 1983a, p. 57) 

A fim de que o povo esteja apto a receber boas leis, o papel do Legislador é o de 

modificar a natureza humana: ―transformar cada indivíduo, que por si mesmo é um todo 

perfeito e solitário, em parte de um todo maior‖. (ROUSSEAU, 1983a, p. 57) Nesse 

sentido, a tarefa do Legislador incluiria, em primeiro lugar, perceber a necessidade e a 

vontade de um povo de unir-se politicamente. Depois, ele precisaria ter a perspicácia para 

refletir se esse povo estaria pronto para a vida civil, servindo assim como um guia num 

momento tão delicado como o da fundação política. 

O trabalho do Legislador envolve, segundo Rousseau, ―uma empresa acima das 

forças humanas e, para executá-la, uma autoridade que nada é‖. (1983a, p. 58) Isso se 

explica porque o filósofo o descreve como uma inteligência superior que, para não sofrer 

nenhum tipo de corrupção, não poderia comandar as leis e os homens ao mesmo tempo. O 

Legislador criaria as leis originais da república, mas como o povo seria imaturo até mesmo 

para entendê-las como frutos da sabedoria humana, a solução estaria na arte da persuasão. 

Tal estratégia requer uma linguagem que mobiliza os sentimentos e as crenças dos homens, 

diferentemente do convencimento, o qual recorre à racionalidade. Como veremos mais 
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 Ainda que Platão nos fale de Reis-filósofos, podemos perceber a admiração que ele tinha pelos legisladores 

históricos que a Grécia conheceu. Notamos isso na passagem d‘As Leis na qual o autor exalta Licurgo, o 

legislador de Esparta, afirmando que embora ele fosse um homem, sua natureza ―foi mesclada ao divino.‖ 

(As Leis, 691e) 
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adiante, o uso da religião nesse contexto permite ao Legislador ser ouvido pelo povo como 

se falasse em nome da divindade, pois ele recorre a ―uma autoridade de outra ordem, que 

possa conduzir sem violência e persuadir sem convencer.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 59) 

Rousseau salienta que a utilização de uma estratégia persuasiva não indicaria uma 

má intenção por parte do Legislador. Então, ele nos mostra que uma das formas de 

descobrir se o intuito de um Legislador era bom, seria ficar atento ao momento que ele 

escolheu para instituir o povo: quem optasse por tempos de grande instabilidade para 

realizar esse trabalho provavelmente não seria um Legislador digno desse nome, mas sim 

um tirano: ―Os usurpadores suscitam ou escolhem essas épocas de perturbação para 

conseguir ditar, graças ao temor público, leis destrutivas que o povo jamais adotaria com 

sangue frio.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 65) Portanto, um momento oportuno para um grande 

Legislador atuar seria uma época de tranquilidade, quando ele agiria sobre um povo 

nascente dotado de vínculos de origem, interesses em comum e poucos costumes 

arraigados. Essa seria a matéria-prima a partir da qual ele poderia fundar uma comunidade 

bem-ordenada. 

Entretanto, assim como questionamos a ação de Platão em concordar com o uso da 

―nobre mentira‖, também questionamos a possível credibilidade exacerbada que dá 

Rousseau às boas intenções dos Legisladores. Os exemplos utilizados por ele são de 

homens de boa índole, mas nem sempre podemos nos fiar apenas na crença de que os 

Legisladores agirão unicamente com boa-fé na proposição de leis e na instituição de 

costumes. 

Da importância das leis e dos costumes 

 

Como já discutimos, notamos que cidade ideal de Platão exige uma concórdia 

harmônica em sua organização voltada à virtude da justiça, e em Rousseau supomos que o 

conceito de vontade geral seria a chave para o ordenamento da república, existindo uma 

harmonia dentro dela, a qual também preconizava a obediência às leis como de extrema 

importância, implicando haver igualmente uma concórdia eunômica. Mas seria possível 

encontrar uma preocupação semelhante quanto à legislação no pensamento político de 

Platão? Para responder a tal questão, é preciso observar as diferenças entre as cidades 

concebidas n‘A República e n‘As Leis. 

Felipe Charbel Teixeira escreve algo sobre essas distinções que pode nos auxiliar. 

Para esse comentador, A República seria a obra política ―central‖ que definiria as demais, 
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isto é, o Político e As Leis; isto porque ela apresenta elementos gerais sobre uma boa 

constituição (politeia). Dessa forma, as propostas políticas dessas outras duas obras seriam 

aproximações da constituição ideal d‘A República. (TEIXEIRA, 2004, p. 27) 

De acordo com Platão, para formar uma cidade ideal era necessário formar um 

homem ideal, pois, conforme já ressaltamos, essa república tinha virtudes que formavam 

um todo harmônico: configuravam um todo justo, assim como o homem ideal deveria ter 

uma justa medida em sua alma, um equilíbrio alcançado pela moderação das paixões e dos 

desejos sob o governo da razão. 

Falar desse homem ideal em Platão é adentrar ao âmbito dos guardiões da cidade, 

únicos que poderiam tornar-se governantes. Como já vimos nos tópicos anteriores, Platão 

acreditava que cada classe teria uma virtude condizente à função que seus membros 

exerceriam, e também que haveria uma justiça na alma, pois a alma dos homens teria o 

mesmo número de partes que as da cidade
62

. Dessa forma, existiria a parte racional, que 

seria intermediada pelo nosso ímpeto, já que estaríamos sempre em conflito com nossos 

desejos.  

O ímpeto pode nos levar a ações ―negativas‖, como é o caso dos sentimentos de ira, 

ou pode nos levar a ações positivas, como é o caso da indignação, um sentimento que 

necessita de uma reflexão:  

 

E quando alguém se julga vítima de injustiça? Nesse momento, não sente seu 

sangue ferver, não fica indignado? Não combate lado a lado com o que lhe 

parece justo, e, resistindo à fome, ao frio e a outros sofrimentos semelhantes, 

vence e não desiste de seus nobres propósitos antes de levá-los a termo ou mora 

ou, como cão chamado pelo pastor, seja aplacado pela razão que o chama de 

volta para ela. (A República, 440c-d) 

 

Podemos entender que os governantes deveriam ter suas almas guiadas pelo 

elemento racional e, dessa forma, ajudados pelo ímpeto. Por isso, a caracterização do 

guardião perfeito é feita como um homem ―Amante da sabedoria, impetuoso, rápido e forte 

por natureza‖. (A República, 376d - grifo nosso) 

No Político, o filósofo grego reafirma o que havia proposto n‘A República como 

constituição ideal, defendendo que o ―homem competente‖ não precisaria de leis para guiar 

sua cidade. Esse indivíduo especial, 

 

o verdadeiro político, inspirar-se-á na maioria dos casos ùnicamente (sic) em sua 

arte e não se preocupará, de modo algum, com a lei escrita se lhe parecer que um 

novo modo de agir valerá mais, na prática, que as prescrições redigidas por êle 

(sic) a promulgadas para o tempo de sua ausência. (O Político, 300c) 
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Platão tem em mente o melhor ou os melhores governantes para sua cidade: eles 

foram bem educados, e além disso, possuem algo muito mais preciso que leis escritas, a 

saber, a razão para julgar os casos.  

Além de nos falar sobre a forma de guiar o governo pelos Reis-filósofos, Platão 

também discute as outras formas de governo, as quais seriam, na visão do autor, 

imperfeitas, entre elas a timocracia, a oligarquia, a democracia e tirania (O Político, 301c). 

Essas formas reais de constituição só poderiam existir se seguissem as leis escritas (das 

quais a constituição ideal d‘A República prescindia).  

Além dessas formas reais de constituição, que podem se manifestar historicamente, 

a cidade imaginária de Magnésia também precisaria de leis para que tivesse um bom 

ordenamento. Em função da legislação que todos os seus cidadãos deveriam obedecer, ela 

se diferencia da cidade d‘A República, na qual o mais importante não é um conjunto de leis 

fixas a serem seguidas, e sim a sabedoria dos governantes conhecidos como Reis-filósofos, 

a qual é capaz de decidir, em cada situação, como as questões públicas teriam de ser 

conduzidas. 

Portanto, nas constituições históricas e também em Magnésia, importaria menos, 

segundo Teixeira, a forma de governo e mais ―a posse, da parte dos governantes (um, 

poucos, ou muitos), da ciência política, verdadeira arte do equilíbrio da polis.‖ (2004, p. 

30) Notamos, então, que ao falarmos dessas constituições, a questão das leis escritas ganha 

uma importância incontestável.  

Em Callipolis, por outro lado, apenas o bom discernimento dos Reis-filósofos e a 

educação baseada nos costumes seriam suficientes para o bom ordenamento da cidade, 

ainda que, em certo momento, os interlocutores do diálogo cogitem uma educação baseada 

em leis, como vemos na passagem em que Sócrates questiona se desde bem cedo as 

crianças não deveriam ser estimuladas em jogos e brincadeiras condizentes com as leis. (A 

República, 425a) Porém, na sequência, o filósofo discute se seria mesmo necessário o 

estabelecimento de leis fixas para regular os assuntos da cidade, sentenciando que ―o 

impulso que se recebe da educação determine a direção posterior‖ (A República, 425c), 

pois ele considera que a educação é que incutiria nos cidadãos os costumes relativos ao que 

deveriam fazer.  

Como vemos, Platão ressalta o papel dos costumes e da educação como 

responsáveis por incutir nos cidadãos bons hábitos. Ao falar dessa formação, o filósofo 

grego assevera, no livro IV d‘A República, que a preparação dos guardiões deveria seguir 
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dois caminhos fundamentais: ―Por certo, meu bom Adiamanto, disse eu, não lhes damos 

muitas ordens importantes mas todas serão banais, se eles respeitarem a única da qual se 

diz que é grande, ou melhor, suficiente. − Que ordem é essa? − disse. − A instrução − disse 

eu − e a educação.‖ (A República, 423e) Por conseguinte, na cidade platônica, algo 

bastante importante seria que os encarregados do governo se apegassem à educação com a 

finalidade de que nada fosse modificado na maneira como os cidadãos deveriam ser 

preparados, isto é, ―cuidem para que não introduzam na ginástica e na música, novidades 

que firam a norma estabelecida.‖ (A República, 424b) Assim, as boas condutas deveriam 

ser incluídas no dia a dia dos guardiões e dos demais membros da cidade, a ponto de eles 

nem perceberem que estariam obedecendo aos ditames da ordenação estabelecida pelos 

Reis-filósofos. Como Platão nos fala a respeito dos ―instrumentos pedagógicos‖ a serem 

empregados, isso se faria ―a modo de brincadeira‖ e reforçando os costumes. (A República, 

424b ss) 

Dessa forma, percebemos certa resistência de Platão a respeito das mudanças na 

organização da cidade. Ao defender um modo de vida simples e voltado à preservação de 

virtudes, o filósofo escreve: ―se deve encaminhar cada um dos outros ao trabalho para o 

qual tem inclinação natural, de modo que, aplicando-se ao que é seu único trabalho, cada 

um venha a ser um e não muitos, e, sendo assim, a cidade toda seja uma só e não muitas‖ 

(A República, 423d). A conservação das mesmas funções, dos mesmos hábitos, seria a 

condição de sustentação da comunidade. Seguindo a lógica da argumentação de Platão, 

podemos entender que as alterações na organização da cidade são vistas por ele como 

fatores de corrupção do regime ideal.
63

 

Em se tratando de Rousseau, Cláudio Araujo Reis
64

 incita-nos com uma 

interessante interpretação de sua obra à luz de uma leitura acerca das bases do 

conservadorismo identificadas por Michael Freeden
65

. Reis observa algumas características 

basilares para a qualificação de qualquer pensador ou escola de conhecimento como 

conservador ou conservadora, e busca investigar se em Rousseau existem alguns desses 

traços ou características
66

.  

Neste sentido, Reis remete às teses de Freeden, segundo o qual o conservadorismo 
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 Voltaremos ao assunto das corrupções no próximo capítulo. 
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 Sobre um peculiar conservadorismo de Rousseau (comunicação oral apresentada no II Congresso Nacional 

Rousseau - UFMA, em maio de 2016). 
65

 Ver Ideologies and Political Theory: a conceptual Approach. 
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 Sabemos que Rousseau foi um filósofo do século XVIII e o conservadorismo só se instaurou, como 

ideologia política, no século seguinte. No entanto, a proposta de Reis não é afirmar Rousseau como um 

conservador, o que seria anacrônico, pois seu objetivo é mostrar como já poderíamos ver nascer no 

genebrino, de forma mais sutil e despropositada, traços dessa ideologia. 
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sempre foi visto como mantenedor do status quo, assim, possuidor de medo ou recusa da 

mudança. O autor entende que o conservadorismo não pode ser entendido apenas como 

uma tentativa de bloquear ou mesmo evitar a mudança e, dessa forma, deter o processo 

histórico. Ao contrário, ele é uma ideologia que se preocupa com a mudança e, de fato, a 

vê como um problema. No entanto, não busca necessariamente eliminá-la, mas torná-la 

segura. Freeden enfatiza que a maioria dos tipos de conservadorismo modernos estimula 

um tipo de mudança, apenas para deslegitimar os outros. Assim, o autor entende que essa 

corrente de pensamento pode desejar a mudança em certo sentido, a questão central de sua 

essência é a forma de mudança que será articulada. 

Outra característica marcante do conservadorismo é seu posicionamento 

reacionário: o pensamento conservador parecer manter uma postura de ataque sempre que 

algo muda ou foge a seu controle. Portanto, até agora vemos o conservadorismo sempre 

visto como mantenedor da regularidade. Escreve Freeden: 

 

Os conservadores são, portanto, os adversários simplesmente residuais para tudo 

o que é novo, e movem-se em posições abandonadas por grupos que se 

submetem a mudança, especialmente quando o ―ritmo da história fica fora de 

controle.‖ (2006, p. 329-330 − tradução nossa)
67

 

E a última característica dada por Freeden é a crença do conservadorismo nas 

origens transcendentes. Conforme o autor, o pensamento conservador tende a duvidar da 

capacidade humana de racionalidade para guiar bem um Estado, uma sociedade, uma 

comunidade, e por isso recorre à crença em algo acima dos homens: ou a biologia, ou 

algum deus, etc.  

Utilizando-se das interpretações de Freeden sobre o conservadorismo de maneira 

geral, Reis notou em Rousseau a presença de algumas características do que no século XIX 

foi tido como conservador. Dessa forma, ele inicia por investigar na filosofia 

rousseauniana cada um desses passos, fazendo a si mesmo a pergunta: é possível encontrar 

isso em Rousseau? 

O primeiro tópico a ser discutido em Rousseau é sua atitude de reação. Reis vê isso 

presente de duas formas: na reação contra o absolutismo que reinava em sua época, e 

contra a ideia de que as Luzes seriam um pensamento totalmente positivo para o século 

XVIII. De acordo com o comentador, o genebrino defende suas posições utilizando-se de 

conceitos diferentes: no intuito de se contrapor ao século das Luzes, ele apela a seus 
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conhecimentos sobre Esparta, Roma e sobre a Antiguidade em geral; já para criticar o 

absolutismo, utiliza-se dos conhecimentos modernos. Vemos sempre em Rousseau essas 

oposições: mescla modernidade com alguns preceitos antigos, mescla a valorização da 

comunidade com alguns entendimentos em favor do indivíduo, por exemplo. 

Quanto à precaução conservadora frente à mudança, é encontrada em Rousseau 

quando o próprio autor pede a seus leitores que não o vejam como um revolucionário. Se 

vemos como primeira característica conservadora a reação, podemos chamar a segunda 

característica de precaução, e Rousseau atende bem a ela. Reis relembra também que o 

Emílio é a obra em que o filósofo mais fala sobre a mudança, e que a primeira frase 

acentua a mudança negativa que acontece quando as coisas saem das mãos do criador e 

passam para as mãos dos homens. Em Rousseau, a mudança é um tipo de afastamento: há 

o afastamento ruim, quando nos distanciamos de nossas origens, essências, e o afastamento 

positivo, quando se vai para longe de tudo que possa corromper. Rousseau opta pela 

preservação via uma educação negativa, ou seja, um tipo de mudança segura: forma-se o 

pupilo preservando nele tudo que há de não corrompido ainda, afastando-o primeiramente 

da sociedade durante um tempo significativo, para só então colocá-lo em seu seio 

novamente. 

 Já nas outras obras mais republicanas de Rousseau, vemos que a mudança é 

combatida com o amor à pátria, ou seja, com uma educação cívica que seguiria, por sua 

vez, a ideia de educação positiva, aquela que age na interferência:  

quem for habituado desde cedo a só considerar a sua individualidade em relação 

com o Estado; a ter consciência, por assim dizer, da sua existência só em função 

da existência do Estado, poderá chegar a identificar-se, em certa medida, com 

esse todo maior. (ROUSSEAU, 2003a, p. 23 − grifos nossos) 

Enfatizamos algumas palavras na citação que nos remetem à ideia de regularidade 

(hábito) e de exclusividade (considerar-se apenas em uma certa situação). Quando se 

habitua alguém a fazer determinada coisa, está se criando um padrão, uma ação repetitiva, 

e Rousseau afirma que isso deve ser feito em relação ao amor que o cidadão deve sentir 

pela pátria: ele deve ser regular, deve transformar-se ao longo dos anos em um sentimento 

quase natural (sabemos que esse sentimento não o é, pois foi ensinado). E essa paixão tem 

de ser mais importante que as outras, por isso a exclusividade. Falamos, portanto, de um 

sentimento que não pode mudar: o cidadão deve ser ensinado a amar apenas aquela pátria 

que cuidou dele; deve lutar apenas por ela. Ademais, tal sentimento ajuda o cidadão a 

sempre decidir-se pela vontade geral, como vemos Rousseau afirmar: 

Se os filhos são criados em comum, no seio da igualdade, se são imbuídos das 
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leis do Estado e dos preceitos da vontade geral, se são ensinados a respeitá-los 

acima de tudo (…) não pode haver dúvida de que aprenderão a amar-se 

mutuamente como irmãos, a nada pretender que contrarie a vontade da sociedade 

(2003a, p. 24) 

 

 Enfim, o último tópico que Reis se propôs investigar corresponde ao fundamento 

transcendente (guiando a sociedade) defendido pela vertente conservadora. Para Reis, esse 

tópico, a princípio, parece não ter nenhuma relação com a filosofia de Rousseau,  uma vez 

que ele é um contratualista, e por isso defende que apenas um pacto entre os homens é 

suficiente e capaz de guiar toda a construção e manutenção de uma sociedade. Contudo, 

alguns traços da filosofia rousseauniana fazem Reis duvidar desse seu caráter 

eminentemente contratualista. Para o comentador, Rousseau não coloca um peso tão 

grande no contrato de fato, mas sim, numa mudança de consciência dos homens que 

concordam em estabelecer juntos uma sociedade. Assim, o genebrino apenas utiliza todo o 

arsenal linguístico do contratualismo para ir contra o absolutismo. Um dos argumentos 

citados por Reis de que apenas o contrato não daria conta de estabelecer a sustentação de 

uma comunidade, é a presença do Legislador, cuja função é, de uma forma geral, manter a 

tradição, o elo entre os cidadãos e entre o soberano e os súditos. Ou seja, utilizar de todas 

as estratégias possíveis para que a crença no contrato nunca seja esquecida, com um 

arsenal bem amplo: religião, educação cívica, festas populares, etc. 

Depois de acompanhar toda essa análise feita por Reis, entendemos que sua 

pretensão não é de afirmar Rousseau como um conservador, já que esse pensamento ainda 

era inexistente na época do filósofo. No entanto, temos que concordar com Reis em que a 

análise das características centrais do conservadorismo e a busca de algumas delas nas 

obras de Rousseau nos abre um leque de possibilidades para fazermos relações, distinções, 

e compreendermos melhor a tão complexa teoria política desse autor.  

Continuemos a ver como Rousseau abordou a questão da conservação da república. 

Em seus textos, ele reitera a importância das leis na concepção de vontade geral, pois é ela 

que dará base para o exercício da soberania. Além disso, a vontade geral visa o melhor 

para a sociedade, fazendo com que as vontades particulares dos associados sejam 

subordinadas à busca do interesse comum. Obviamente que, para escolher o benefício do 

todo, os homens precisam de uma boa formação para serem capazes de generalizar a sua 

vontade no papel de membros do soberano: 

 

quando todo o 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 
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estatui. A esse ato dou o nome de lei (ROUSSEAU, 1983a, p. 54). 

 

No Contrato Social
68

, Rousseau fala das leis que são ―relações intermediárias‖, as 

quais regulamentarão a ligação do corpo político com ele mesmo, ou seja, as relações entre 

o soberano e o Estado (sistema como um todo). Tais são conhecidas como leis políticas ou 

fundamentais, dada sua importância no ordenamento do corpo político. Além delas, 

também há as leis que regulamentam as relações entre os membros do Estado, chamadas 

de leis civis, e aquelas responsáveis por punir quem infringir as outras espécies de leis, as 

chamadas leis criminais. 

O filósofo dá bastante atenção à legislação, como podemos perceber já no Tratado 

sobre a economia política, no qual se lê que em qualquer sociedade onde o interesse 

público não é priorizado, ―os abusos são inevitáveis e suas consequências fatais‖ 

(ROUSSEAU, 2003a, p. 5), ficando à mercê de serem sempre contestadas tanto pelos 

governantes quanto pelo interesse privado dos cidadãos. Dessa forma, para o genebrino, a 

liberdade política só seria alcançada com leis instituídas pela vontade geral. 

Rousseau propõe que, encontrada uma boa forma de constituir o Estado, isto é, as 

leis mais apropriadas para reger um povo, deveria haver um esforço para conservá-las. Por 

outro lado, uma lei que se tornasse inadequada ao longo do tempo deveria ser revogada. 

Acerca dos papeis do soberano e do governo na instituição das leis, Derathé afirma que o 

filósofo preferia deixar nas mãos do segundo o direito de propor novas leis a serem 

apreciadas pelo primeiro – como se via em suas observações sobre a constituição de 

Genebra – a fim de evitar que a legislação fosse alterada de modo imprudente. Neste 

sentido, escreve Derathé: 

 
Quando ele fala da legislação, ele tem os olhos dirigidos aos legisladores antigos 

que estabeleceram de uma vez por todas as leis destinadas a servir de 

constituição à cidade. Ele não suspeita que os Estados modernos estejam 

submetidos a um ritmo de transformações muito rápidas, e a idéia (sic) de que a 

legislação deve estar em perpétua evolução que lhe é absolutamente estranha. 

Ele tem horror às novidades e permanece persuadido de que um Estado bem 

constituído só tem necessidade apenas de um pequeno número de leis. Aos seus 

olhos, o povo deve ser, antes de tudo, o conservador das leis e deve cuidar para 

que nenhuma delas caia em desuso (DERATHÉ, 2009, p. 433). 

 

Além das leis civis e políticas cuja preservação é necessária, ainda no capítulo XII 

do segundo livro do Contrato, Rousseau afirma a existência de outro conjunto de leis até 

mesmo mais importantes, os costumes, os quais deveriam ser gravados no coração dos 

cidadãos. Mas não podemos nos esquecer de que os costumes também incluem a questão 
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da opinião pública, como nos fala Rousseau: ―Quem julga os costumes, julga a honra, e 

quem julga a honra, vai buscar sua lei na opinião‖ (1983a, p. 136). E ainda segundo o 

autor, nossa opinião nasceria de nossas leis, e é das leis que viriam nossos costumes.  

Para o genebrino, nossos costumes nasceriam das leis, pois a obediência cotidiana a 

elas criaria certo hábito nos cidadãos. Ou seja, a legislação estaria na base da formação 

social, visto que ela daria o substrato para que a opinião pública pudesse julgar a honra e os 

costumes. Este termo, hábito, é utilizado pelo próprio Rousseau, e quando falamos em 

hábitos, em costumes, falamos em tradição, ou seja, em conservação de padrões. Segundo 

ele, as outras leis podem ser trocadas, alteradas e até mesmo rejeitadas, mas a força do 

hábito sempre estaria conservada. Portanto, as leis criariam certos padrões de ação, os 

quais se transformariam com o tempo em costumes. Diz Rousseau: ―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.ˮ (Idem.) 

Quando o cuidado com a manutenção das leis e dos costumes não é conseguido 

espontaneamente
69

, é necessário à cidade criar suportes e medidas − não apenas 

preventivas, mas também punitivas –, tais como algumas instituições apontadas por 

Rousseau como úteis à preservação da república. O tribunato, por exemplo, seria uma 

espécie de magistratura sem um vínculo essencial com a constituição do Estado, como 

Rousseau expõe no livro 4 do Contrato Social. A função dos tribunos seria evitar possíveis 

abusos de poder, pois eles existiriam para zelar pelo respeito às leis fundamentais da 

república. Algumas vezes, o tribunato serviria para defender o soberano de excessos 

cometidos pelo governo, outras vezes, ele atuaria para proteger o governo dos interesses 

particulares dos cidadãos. Nas palavras de Rousseau: 

 

O tribunato não é certamente uma parte constitutiva da pólis e não deve ter 

nenhuma porção do poder legislativo nem do executivo, e nisso exatamente está 

seu maior poder, pois, não podendo fazer nada, tudo pode impedir. É mais 

sagrado e mais reverenciado, como defensor das leis, do que o príncipe que as 

executa e o soberano que as dá (1983a, p. 132). 

 

Instituições como essa não deveriam ser órgãos de longa duração, justamente para 

evitar que se corrompessem. Nas Considerações sobre o governo da Polônia, Rousseau 

escreve a respeito do liberum veto, o qual pode ser visto como a versão polonesa da função 

do tribunato. Ele foi tido, a princípio, como uma das causas da anarquia e da falta de 
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respeito em relação à Dieta
70

. No entanto, o autor explica que o liberum veto não era de 

todo pernicioso e poderia ser bem utilizado para ajudar na manutenção do corpo político. 

Assim, Rousseau esclarece que o liberum veto era um direito que todos os membros 

da Dieta tinham de interromper ou suspender a decisão sobre qualquer assunto, sem 

necessitar de uma justificação para tal ato, sendo seu voto o bastante. Para o filósofo, a 

intenção que deveria guiar essa prática tinha de ser deter qualquer ato legislativo que não 

parecesse condizente com o bem público. Assim, o liberum veto devia ser utilizado com 

cuidado, pois poderia ultrapassar certos limites e tornar-se abusivo. Entretanto, 

frequentemente era utilizado para fazer prevalecer o bem particular ou mesmo paralisar as 

atividades do legislativo. Então, ele não poderia ―(…) ser admitido absolutamente quando 

é aplicado de modo geral a todas as deliberações da Dieta‖ (ROUSSEAU, 2003c, p. 267). 

Para escapar desses abusos, Rousseau sugere limitar o emprego desse recurso aos pontos 

fundamentais da constituição. 

Além disso, uma das saídas para se precaver contra o uso pernicioso do liberum 

veto seria a criação de tribunais encarregados de recompensar com honrarias aquelas 

pessoas que tivessem utilizado esse direito com sabedoria. Em contrapartida, se o direito 

fosse exercido de má-fé aos olhos do julgamento desse tribunal, o responsável seria punido 

com a morte (ROUSSEAU, 2003c, p. 270). 

No entanto, Rousseau também propõe outra forma um pouco mais sutil de lidar 

com os costumes e a opinião pública. Na Carta a d'Alembert sobre os espetáculos, ele 

menciona a criação de um órgão, a Corte de honra, cuja atividade não se basearia em 

castigos físicos para guiar a opinião pública, mas sim na honra e na infâmia que ele 

lançaria sobre determinadas ações. Ou seja, ainda seriam utilizadas medidas coercitivas, 

pois existiria o elemento da infâmia; no entanto, o foco maior seria priorizar a questão da 

honra.   

Assim, os meios empregados seriam pronunciamentos voltados à opinião pública, 

de modo que a conduta nociva aos costumes adotada por uma pessoa seria ―julgada‖ por 

essa corte. Porém, seus verdadeiros juízes seriam, no dia a dia, seus concidadãos, os quais 

saberiam que ela foi considerada infame. Por outro lado, se ela fosse julgada honrada, seria 

bem vista por todos, assegura Rousseau: ―Quando não se vive em si mesmo, mas nos 

outros, são os julgamentos deles que ordenam tudo.‖ (1993, p. 81) 

No Contrato Social, o filósofo retoma essas ideias e aborda outro órgão para lidar 
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com os que não seguiam os bons costumes republicanos, a saber, a censura, a qual seria um 

tribunal encarregado de exprimir a ―lei‖ (mesmo que não escrita) da opinião pública. 

Assim, esse tribunal não estava destinado a corrigir crimes, ou qualquer ato de natureza 

legal, mas funcionaria como um ―declarador da opinião pública.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 

136) 

A opinião seria a porta-voz dos costumes, e por isso o alvo dos censores tinha de 

ser as opiniões do povo: ―Melhorai as opiniões dos homens, e seus costumes purificar-se-

ão por si mesmos‖, assevera Rousseau. (1983a, p. 136) Além disso, ele afirma que é das 

leis que nascem as opiniões, e que o tribunal de censura serviria apenas para a manutenção 

dos costumes, impedindo assim a corrupção da opinião pública. 

Rousseau dá um exemplo de como a censura funcionaria. Ele fala de um homem 

que demonstrava maus costumes e tentou apresentar uma proposta ao conselho de Esparta. 

Como a proposta era realmente boa, o que se fez foi incumbir um homem de bons 

costumes de reapresentá-la. A censura, portanto, agiu para mostrar que os bons costumes 

devem ser honrados e os maus, desprezados pelos cidadãos. Rousseau adverte, no entanto, 

que ela não serve para restabelecer costumes perdidos, mas apenas como uma forma de 

conservar os costumes vigentes entre o povo. 

Como veremos no próximo capítulo, em seu debate com d‘Alembert, Rousseau 

mostrou-se receoso frente ao possível estabelecimento de um teatro em Genebra. Um de 

seus principais argumentos contra esse tipo de espetáculo era seu efeito nocivo sobre os 

costumes. Portanto, a preocupação de Jean-Jacques no tocante ao teatro nos parece 

envolver a questão da educação dos cidadãos nos costumes de sua pátria. Como escreve o 

autor: ―para julgar se é bom ou não abrir um teatro em alguma cidade, é preciso 

primeiramente saber se os costumes da cidade são bons ou maus.‖ (ROUSSEAU, 1993, p. 

80) 

Em relação à questão dos espetáculos, como seria possível o Estado ―agir sobre os 

costumes‖? Rousseau responde que apenas a opinião pública poderia se encarregar de 

influenciar os costumes, já que os hábitos nasceriam da opinião dos outros. Isso se explica 

se lembrarmos a tese presente no segundo Discurso na qual o homem, no estado civil, 

torna-se mais dependente das relações com os outros e, principalmente, preocupa-se com 

os olhares e julgamentos alheios. 

Quando voltamos ao capítulo XII do segundo livro do Contrato Social, Rousseau 

enfatiza que os costumes são desconhecidos, e talvez ignorados, por muitos políticos, 

embora o sucesso de todas as partes do Estado dependa deles. Quem estaria encarregado de 
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promover os costumes seria o Legislador, cujo trabalho inclui criar um impulso afetivo nos 

cidadãos, fazendo-os conservarem em seus corações os costumes de sua pátria, suas leis 

mais antigas, um amor ao seu local de origem, à sua comunidade. O autor termina por 

dizer que os costumes e a opinião são a ―chave indestrutível‖ do sistema político; mesmo 

que seu nascimento seja lento, ainda assim se mostra vantajoso. 

Diante de tudo isso, devemos levantar uma pergunta importante: dada a relevância 

da harmonia/consenso entre os cidadãos da república rousseauniana, apenas a educação 

dos costumes seria o suficiente para produzi-la?  

Os comentários de Helena Esser dos Reis, no texto Sobre a construção do 

consenso: uma abordagem da vontade geral, podem nos ajudar a responder tal questão. A 

autora entende a construção desse consenso como tendo um peso muito grande sobre a 

vontade geral. Ela afirma que este conceito raramente é considerado no tocante à força que 

a ―vontade‖ exige. Como nos fala Reis: ―A perspectiva que pretendo tomar aqui é, antes, a 

de análise da sua formação por meio do estabelecimento de vínculos e consensos entre os 

cidadãos, do que discutir a possibilidade de resistir a ela.‖ (2009, p. 99) As vontades gerais 

e particulares não podem ser vistas como completamente opostas, já que ambas partem dos 

indivíduos. 

Dessa forma, questiona Reis, o pacto de associação pode ser considerado uma das 

primeiras causas para o consenso? O ato associativo, segundo a comentadora, dá condições 

para que um corpo coletivo possa viver. Sendo a vontade o agente moral dessa reunião, ela 

surge imediatamente com o pacto de associação. Porém, Reis acrescenta: ―não podemos 

derivar deste propósito que o conteúdo da vontade geral possa ser igualmente deduzido do 

ato associativo. O pacto de associação lhe dá origem formal, mas nada determina sobre o 

que é o bem comum.‖ (2009, p. 100) 

Segundo Rousseau, para que a vontade geral nunca erre são necessárias duas 

condições: que o cidadão seja consciente de sua deliberação e que, com isso, seja capaz de 

dar sua opinião nas assembleias soberanas sem precisar consultar os demais no momento 

de sua decisão. Reis nos mostra que a preocupação de Rousseau nesse momento é com a 

formação de facções, as quais poderiam subverter o corpo político, já que esses cidadãos 

divididos em associações parciais não mais se veriam como responsáveis pelo bem de todo 

o Estado, e sim pelo bem de seu grupo particular: ―O corpo coletivo mantém uma relação 

direta com os corpos singulares que o formam, de modo que se Rousseau manifesta-se 

contra o surgimento de facções ou sociedades parciais.‖ (2009, p. 101) Para o genebrino, é 

problemático que cada membro da república queria permanecer sendo absoluto e 
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naturalmente independente. Assim, ―A dificuldade está em fazer com que cada cidadão 

possa deliberar sempre de acordo consigo mesmo, mas não em vista de si mesmo.‖ (REIS, 

2009, p. 102) 

Portanto, percebemos que o pacto associativo tem como consequência o surgimento 

de um corpo coletivo, mas não é o pacto que promove a permanência do Estado, esta é 

obtida por meio do consenso, um liame comum que une todos os cidadãos. No entanto, 

Rousseau reconhecia que alcançar a continuidade deste liame não seria uma tarefa fácil. 

Para que esse objetivo pudesse ser alcançado, algumas estratégias deveriam ser adotadas, 

tais como a realização de assembleias soberanas fixas e periódicas, como afirma o próprio 

Rousseau:  

Não basta que o povo reunido tenha uma vez fixado a constituição do Estado 

sancionando um corpo de leis; não basta, ainda, que tenha estabelecido um 

Governo perpétuo ou que, de uma vez por todas, tenha promovido a eleição dos 

magistrados; além das assembléias extraordinárias que os casos imprevistos 

podem exigir, é preciso que haja outras, fixas e periódicas, que nada possa abolir 

ou adiar, de tal modo que, no dia previsto, o povo se encontre legitimamente 

convocado pela lei, sem que para tanto haja necessidade de qualquer outra 

convocação formal. (1983a, p. 104) 

 

Sendo assim, o consenso surge da reunião do povo, dos elementos em comum que 

os cidadãos possuem.  

Se a manutenção da ordem civil era uma preocupação essencial tanto para Platão 

quanto para Rousseau, como vimos, não se trata de qualquer forma de organização interna 

do corpo político, mas daquela que foi bem estruturada desde as suas bases. Em Rousseau, 

podemos perceber isso na importância dada por ele à fundação da república, na qual atua a 

figura do Legislador, e, em Platão, no papel central dos guardiões ao cuidar da cidade 

como governantes, como Reis-Filósofos. 

A religião e o mito como estratégia política 

 

Como já vimos, no Contrato Social Rousseau vê a necessidade de pensar uma 

figura que pudesse guiar o povo no momento de fundação de uma nação, o Legislador, 

cuja função seria também a de criar leis a serem aprovadas e adotadas pelo povo. 

Rousseau descreve o Legislador como um ser com elementos quase divinos – 

―Seriam precisos deuses para dar leis aos homens‖ (1983a, p. 56) – o qual não teria, 

segundo o autor, a intenção de ludibriar o povo, nem de retirar deste sua felicidade, como 

podemos notar quando o filósofo afirma que o Legislador veria as paixões dos homens, 

mas não poderia participar de nenhuma delas. 
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No entanto, haveria um problema a ser solucionado por esse guia e fundador de 

leis: no momento da fundação, o povo poderia ser tão inexperiente a ponto de não 

conseguir ainda discernir o que se relacionaria com seu interesse comum e de que modo a 

legislação poderia ajudá-lo. Afirma Rousseau: ―dificilmente [o povo] percebe as vantagens 

que pode tirar das contínuas privações que as boas leis lhe impõem.‖ (1983a, p. 58) A 

consequência disso é que o Legislador teria de usar a persuasão para fazer com que o povo 

acreditasse que suas leis eram boas, uma persuasão impregnada do elemento religioso. 

Assim, esse Legislador deve recorrer ―à intervenção do céu e honrar nos deuses sua própria 

sabedoria.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 59) Quando falamos em persuasão, nos referimos a 

uma estratégia que não mobiliza a capacidade reflexiva de seus alvos, ou seja, ela está 

ligada apenas à capacidade de acreditar, por meio da fé. É por conta disso que Rousseau 

afirma que o Legislador precisaria persuadir sem convencer. Recorrendo a elementos 

religiosos, ele poderia ganhar a confiança dos homens sem precisar convencê-los 

racionalmente de que tê-lo como guia seria bom para o povo, e que suas leis deveriam ser 

seguidas em nome do interesse comum. Assim, o filósofo termina o capítulo sobre o 

Legislador afirmando que na origem das nações ou dos povos, política e religião serviriam 

de instrumento uma à outra. (ROUSSEAU, 1983a, p. 60) 

Já com Platão, vimos que a questão da persuasão se mostra evidente em relação ao 

elemento mitológico. N‘A República, o personagem Sócrates sugere o uso de uma 

narrativa mitológica para conseguir difundir na cidade suas ideias sobre os diversos tipos 

de alma existentes nos homens, o que faria com que uma hierarquia social fosse 

estabelecida e preservada. Como esse mito de origem seria ensinado, ao longo de anos, a 

cada nova geração de cidadãos, eles ficariam persuadidos de sua importância sem terem 

sido convencidos racionalmente sobre isso. 

O mito
71

 relata o nascimento dos seres humanos, os quais seriam todos filhos da 

Terra, mas cada um teria sua alma moldada por um deus. Isto levou a certas distinções nas 

almas, pois cada uma nasceria com um tipo diferente de metal: os governantes teriam ouro 

nas almas, os guerreiros teriam prata, e os demais (artífices, agricultores, comerciantes) 

teriam ferro e bronze. A crença nesse mito serviria para sancionar a ordem interna da 

cidade, apresentada aos cidadãos como consequência das virtudes incutidas neles, pois foi 

um deus que ―os plasmouˮ (A República, 415a), e seria necessária para a realização da 

ideia de justiça (cada qual exercendo uma atividade à qual fosse mais apto). Esse recurso 
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ao mito na cidade platônica certamente lembra o emprego da religião pelo Legislador 

rousseauniano, ―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 

com liberdade e se curvassem docilmente ao jugo da felicidade pública.‖ (ROUSSEAU, 

1983a, p. 59) 

Também nas Leis, mediante o discurso do Ateniense, Platão dá ao legislador alguns 

recursos para utilizar com os membros da cidade, entre eles ―hábitos, elogios ou 

argumentos‖ (As Leis, 663b-c). Nessa obra, o filósofo continua a acreditar que o fato de um 

povo ser muito jovem (quando falamos em formação de cidades) pode criar barreiras para 

o uso de argumentos, ou seja, o convencimento como estratégia talvez não obtivesse êxito, 

já que ―A verdade é uma coisa nobre, estrangeiro, e duradoura (…) contudo não me parece 

fácil com que seja admitida‖, diz um dos interlocutores ao Estrangeiro (As Leis, 663e - 

grifo nosso). Por conta desse impasse que tem consequências no estabelecimento da 

legislação adequada ao povo, o Ateniense toma a palavra e afirma que só restaria ao 

legislador utilizar-se de fábulas, as quais serviriam para persuadir os jovens:  

 

O legislador dispõe aqui (…) de um exemplo notável de como se pode, caso se 

tente, persuadir as almas dos jovens de seja lá o que for, de uma tal maneira que 

a única questão a ser considerada por ele quanto a sua ficção é o que traria maior 

benefício ao Estado caso essa ficção fosse acreditada (As Leis, 664a).  

 

O que o Ateniense chama de ficção é nada mais que um conjunto de crenças e 

mitos utilizados como estratégia política. Neste sentido, Gilda Naécia Maciel de Barros 

discute acerca do papel dos mitos nas diversas obras de Platão, já que ele os utiliza 

também, por exemplo, no Fedro e n‘A República. Barros busca uma compreensão que não 

se reporta a cada obra em particular, mas dá uma abordagem geral ao que ela considera ser 

o objetivo de Platão, questionando: ―não teria sido o apelo ao mito uma resposta racional 

aos próprios limites da estrutura da razão e uma valorização funcional da mesma, enquanto 

potência redentora – e, no caso, disciplinadora, da capacidade humana de fabulação?‖ 

(2008, p. 29). Em resposta, a autora escreve: 

 
o recurso ao mito, em Platão, pode ser visto, também, como um esforço para nos 

salvar de um estado de aporia terminal, aniquilador, tão afastado daquele outro 

estado de aporia metódico, construtivo e fértil, que faz a originalidade e brilho 

dos primeiros diálogos... (BARROS, 2008, p. 29). 

 

Já a religião em Platão − aplicada à política − teria o papel de unir os homens na 

criação e preservação de cidades como a Magnésia d‘As Leis. Nesta, Platão vê como 

essencial que fossem instalados santuários para os deuses, bem como realizados ritos nos 
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quais se fariam sacrifícios a eles. Tais ritos promoveriam momentos em que as pessoas 

iriam ―fraternizar entre si nos sacrifícios e granjear conhecimento e intimidade‖ (As Leis, 

738d-e), e isso era visto pelo autor como favorável, pois seriam situações de bastante 

aproximação entre os cidadãos, no intuito de afastar a obscuridade nas relações entre eles. 

Platão preconizava isso para que a honra e a retidão fossem desenvolvidas: ―todo homem 

em todo Estado necessita, acima de tudo, empenhar-se em exibir-se verdadeira e 

sinceramente ante todos, não permitindo, ademais, que seja ele mesmo objeto da falsidade 

dos outros‖ (As Leis, 738e). 

Rousseau, por sua vez, volta a tratar do elemento religioso como uma estratégia 

para a manutenção do Estado no capítulo ―Da religião civil‖ do Contrato social. Para o 

autor, na Antiguidade mais remota os homens sempre acreditaram em deuses como reis, 

isto é, possuíam governos teocráticos. Se cada povo tinha um deus, dois povos ou duas 

tribos não conseguiam ter um só governo, e assim a pluralidade de religiões se 

manifestava, nem sempre de forma pacífica. 

O autor diferencia o contexto do politeísmo (Grécia Antiga, por exemplo), no qual 

―cada Estado, tendo tanto seu culto quanto seu Governo próprio, de modo algum distinguia 

seus deuses de suas leis‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 138), e o contexto do monoteísmo, 

primeiramente hebraico e depois cristão. Ele cita a história dos judeus que, quando 

submetidos ao domínio de povos com outros deuses (os da Babilônia e os da Síria), 

recusaram-se a reconhecê-los, afirmando o seu deus como único. Além disso, segundo o 

autor, nos tempos antigos os homens não pensavam que lutavam pelos deuses, e sim que 

eram os deuses que saíam em luta por eles
72

, cabendo ao povo vencido mudar de culto. 

Dessa maneira, o politeísmo teria se espalhado pelo mundo. 

Entretanto, quando aparece a figura de Jesus, buscando estabelecer ―na terra um 

reino espiritual; separando, de tal sorte, o sistema teológico do político, fez que o Estado 

deixasse de ser uno e determinou as divisões intestinas que jamais deixaram de agitar os 

povos cristãos.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 139) Nos países cristãos que sugiram desde 

então, constituíram-se tanto autoridades religiosas quanto civis, resultando assim em uma 

cisão no tocante à obediência que os cidadãos deviam a esses diferentes poderes. 

Tendo em mente esses fatos, Rousseau analisa politicamente cada tipo de religião, 

separando-as em três espécies: a do homem, a do cidadão e uma terceira chamada de 

religião do sacerdote. A terceira seria a pior de todas, por dar aos homens dois chefes e 
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duas legislações passíveis de entrar em conflito. A religião do cidadão, por sua vez, teria 

como ponto positivo a união entre os preceitos religiosos e as leis. Porém, ela poderia 

tornar o povo sanguinário em relação aos estrangeiros, devido a admitir apenas seu culto 

nacional e nenhum outro, difundindo a inimizade entre os homens. 

A religião do homem, por fim, seria santa e sublime, com o intuito de unir todos 

como irmãos. Em contrapartida, tal religião não nutriria qualquer laço político entre os 

cidadãos: ―O cristianismo é uma religião inteiramente espiritual, preocupada unicamente 

com as coisas do céu, não pertencendo a pátria do cristão a este mundo.‖ (ROUSSEAU, 

1983a, p. 142) Se o céu é o lugar prometido, pouco importa aos cristãos o que eles farão 

nesta vida, nesta pátria, neste lugar, a não ser aquilo que se trate de garantir a bem-

aventurança futura. 

Isto tudo demonstra que o genebrino faz considerações cujo foco está no papel de 

uma religião no Estado, ou, como podemos dizer, no uso estratégico de uma religião em 

favor da política. Considerando que, no Estado, o que interessa politicamente é que o 

soberano só tenha direitos sobre os súditos naquilo que for útil para a sociedade. Em outras 

palavras, um indivíduo só deve satisfações ao soberano no tocante ao interesse público. 

Assim, segundo Rousseau, não haveria nenhum problema se dentro da comunidade cada 

um tivesse uma religião que o fizesse amar seus deveres civis. Todavia, não seria de 

interesse da comunidade os dogmas particulares professados por uma determinada religião 

que não tivessem ligação com a conduta dos crentes em seu papel de cidadãos. Portanto, 

no que diz respeito a tais dogmas, ―cada um pode ter a opinião que lhe aprouver sem que o 

soberano possa tomar conhecimento delas, pois, como não chega sua competência ao outro 

mundo, nada tem a ver com o destino dos súditos na vida futura, desde que sejam bons 

cidadãos nesta vida.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 143) 

Diante dessa preocupação com a ação dos súditos nesta vida, o genebrino fala de 

uma profissão de fé civil cujos preceitos todos eles devem seguir, não tanto como dogmas 

de religião, mas como artigos que serviriam para fortalecer o sentimento social nos 

membros do Estado. Tais preceitos incluem a existência de Deus; a vida futura; a 

felicidade dos justos; o castigo dos maus; a santidade do contrato social e das leis. E ainda 

há mais um dogma, sendo este de cunho negativo: a proibição da intolerância religiosa. 

Quanto a isso, o filósofo afirma que se existissem várias religiões dentro da república, elas 

deveriam ser aceitas e tolerar umas às outras, contanto que não ferissem os deveres civis. 

Essa seria mais uma função destinada ao Legislador, pois ele se encarregaria de 

criar leis para a comunidade em formação, e como sabemos, as leis mais importantes para 
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Rousseau eram as que ficavam gravadas no coração dos cidadãos. Então, percebemos que 

esses artigos de fé deveriam ser levados a sério como preceitos até se tornarem parte dos 

costumes da comunidade, até o momento em que as pessoas passariam a respeitar esses 

artigos convencionais como algo quase natural à sua comunidade, sem se dar conta de que 

estariam agindo politicamente. 

Portanto, notamos que Platão e Rousseau, cada qual à sua maneira, recorrem à 

crença nos poderes sobrenaturais como reforço para a fundamentação da comunidade 

política: o filósofo grego com a introdução de mitos e fábulas para explicar a origem da 

cidade, e Rousseau com o discurso religioso do Legislador e a inserção da religião civil no 

Estado. Em ambos há uma preocupação semelhante referente à utilização estratégica de 

elementos divinos, pois as ordenações civis, em si mesmas, poderiam não ser suficientes 

para a manutenção dos laços políticos. 

Se esses métodos mobilizavam a fé dos cidadãos em prol do bem comum, outros 

também poderiam ser empregados para inspirar fortes sentimentos pela comunidade, como 

veremos a seguir. 

Dos laços festivos entre os cidadãos 

 

Para Rousseau, a forma de governo que possibilitaria tornar os cidadãos livres − 

ainda que sob um contrato − precisaria ter como critério a participação política de todos os 

membros da sociedade, para a tomada de decisões, e muitas vezes, a forma de reunião 

aconteceria em assembleias populares, como nos diz na passagem: ―é preciso que haja 

outras [assembleias], fixas  e periódicas, que nada possa abolir ou adiar...ˮ (1983a, p. 104 − 

acréscimo nosso). 

Deste critério, podemos tomar como importantes o cumprimento dos deveres e 

também o papel central das reuniões dos cidadãos, em momentos de decisão, para a 

construção de um consenso em torno do interesse público, já que essa comunidade 

escolheu pactuar entre si. 

Estes encontros eram também relevantes para fortalecer outras relações entre os 

membros, devido a envolverem momentos de lazer entre eles. Tudo isso fazia parte dos 

costumes e usos do povo, os quais, como diz Rousseau, gravam-se ―nos corações dos 

cidadãos.‖ (1983a, p. 69) Essas atividades coletivas poderiam ser cerimônias religiosas, 

festas cívicas ou qualquer outro tipo de ato em conjunto que estimulasse os vínculos entre 
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os cidadãos.  

Rousseau nos fala melhor dessas cerimônias nas Considerações sobre o Governo 

da Polônia, ao fazer uma homenagem aos que foram, na sua visão, grandes Legisladores 

antigos: Moisés, Licurgo e Numa. Moisés teria dado ao seu povo ―ritos e cerimônias 

especiais‖ (ROUSSEAU, 2003c, p. 227), isto é, momentos de união popular que, por outro 

lado, serviam também para separar esses cidadãos dos estrangeiros. Ao escrever sobre 

Numa, Rousseau afirma que ele criou, igualmente, rituais e cerimônias religiosas para 

tornar a cidade de Roma sagrada aos olhos de seus habitantes. Quanto a Licurgo, o 

Legislador espartano teria dado a seu povo jogos, leis e festivais apropriados para aguerri-

los e fortalecê-los: ―Não lhe deixou um só instante de folga, e dessa disciplina constante, 

enobrecida pelo seu objetivo, nasceu nele (no povo) esse amor ardoroso da pátria.‖ 

(ROUSSEAU, 2003c, p. 227) 

Rousseau louva os jogos que faziam os cidadãos estarem sempre em contato, bem 

como os espetáculos que, ―lembrando-lhes a história dos seus antepassados, suas virtudes, 

tristezas e vitórias, interessavam o seu coração, inflamando-os e ligando-os fortemente a 

essa pátria com a qual eram mantidos sempre ocupados.‖ (ROUSSEAU, 2003c, p. 228) 

Notamos, por conseguinte, como tais atividades lúdicas são essenciais para formar e 

preservar o senso de comunidade. 

Em relação a esses legisladores, é a postura de Licurgo que mais se aproxima das 

indicações feitas por Platão. O próprio Rousseau notou essa valorização de jogos e 

festivais na obra platônica, e no livro II do Emílio assevera: ―Platão, em sua República, 

considerada tão austera, só educa as crianças em festas, jogos, canções, passatempos; dir-

se-ia que ele terminou quando lhes ensinou a se divertirem bem.‖ (1999, p. 113) De fato, 

Platão mostrou essa preocupação com as atividades de lazer voltadas à educação não 

apenas n‘A República, como também n‘As Leis.  Nesta obra, ele propõe que as crianças 

precisavam ser estimuladas a brincar desde cedo, mas não se tratava de brincadeiras 

desinteressadas: as crianças deveriam desenvolver suas aptidões naturais, portanto, suas 

"brincadeiras" deveriam estar de acordo a essas aptidões. Por exemplo, se uma delas 

demonstrasse talento para a marcenaria, deveria desde bem cedo brincar com materiais 

referentes a essa arte, como o autor afirma no seguinte trecho: ―o homem que pretende ser 

um bom construtor necessita (quando menino) entreter-se brincando de construir casas, 

bem como aquele que deseja ser agricultor deverá (enquanto menino) brincar de lavrar a 

terra.‖ (As Leis, 643c) 

Já na cidade d‘A República, jogos e brincadeiras deveriam seguir a legislação, a fim 
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de habituar os futuros cidadãos a obedecê-la: ―nossas crianças devem, já desde a infância, 

participar de brinquedo que respeite as normas porque, quando nem o brinquedo nem as 

crianças seguem normas, é impossível que, ao crescer, elas se tornem homens sérios que 

seguem as normas.‖ (A República, 425a) N‘As Leis, Platão chega a colocar como um ponto 

a ser discutido na legislação a questão dos festivais e dos sacrifícios aos deuses. O autor 

estabelece em lei doze festivais para os deuses, e sacrifícios mensais para cada um. As 

pessoas deveriam ser incentivadas, o ano todo, a participar de jogos, para que quando 

chegassem os festivais, elas se sentissem instigadas a estar presentes: ―Paralelamente aos 

sacrifícios, eles deverão continuamente criar nobres jogos que dêem (sic) ensejo a 

competições nos festivais.‖ (As Leis: 829b-c) 

Ainda na mesma obra, o filósofo grego nos deixa a par sobre as possibilidades de 

outro tipo de atividade: a declamação de poemas. Ele permitiria a realização dessa 

atividade, por parte cidadãos, com condições estabelecidas: que esses cidadãos já 

contassem com mais de cinquenta anos e tivessem realizado alguma ação nobre: ou seja, 

para participar ativamente da festa, era um requisito ser um bom cidadão. (As Leis, 829b e 

ss) 

Essa relação entre os divertimentos coletivos e o civismo é algo bastante discutido 

por Rousseau na Carta a d’Alembert sobre os espetáculos. Mesmo que o autor critique a 

possível presença de um teatro
73

 na sua cidade (Genebra) − por uma série de motivos −, ele 

se mostra favorável à realização de atividades como as festas públicas ou cívicas. 

A crítica de Rousseau ao teatro teve como motivação um verbete na Enciclopédia 

escrito por D'Alembert, no qual o autor afirmava a necessidade de Genebra adotar em seu 

meio a arte do teatro para que os hábitos e costumes do povo pudessem ser aperfeiçoados. 

Rousseau decide responder a essa proposta acreditando ser necessário defender sua pátria 

dos vícios que poderiam ser causados por uma forma específica de arte como as comédias 

e as tragédias francesas. Como vemos no Primeiro discurso, Rousseau considera a 

sociedade francesa do século XVIII corrompida. Dessa forma, para o autor, seu teatro não 

poderia ser diferente do povo que se propõe alcançar: fútil, corruptor, movido por 

convenções, muito diferente das qualidades que ele vê como essenciais à sua Genebra. 

Luc Vincenti (2015) ressalta que Rousseau escreve a Carta a d’Alembert com o 

intuito de opor os espetáculos teatrais – como os da Comédia francesa – às festas públicas. 

Para Vincenti, essa oposição não é ingênua. Rousseau utiliza um discurso que abarca 
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política e moralidade: ele critica o teatro por não preocupar-se com os costumes do povo 

genebrino, e, ao mesmo tempo, defende que as leis e os divertimentos públicos sejam 

condizentes com os costumes do povo. Vincenti aponta o papel do instituidor do Estado 

nesse âmbito, pois: 

 

A tarefa de adaptar, assim, as leis aos costumes compete ao Legislador. Ao fazê-

lo, trata-se menos de esperar corrigir, por meio de novas leis, os costumes 

pervertidos dos espectadores modernos (a Carta a d’Alembert exprime 

claramente reservas sobre este ponto), mas de garantir, no exato momento da 

instituição, quando o Legislador cria um novo Estado, que as vontades possam se 

expressar sem se subordinarem umas às outras, e os homens coexistirem, sem se 

submeterem uns aos outros. (2015, p. 16) 

 

Dessa forma, Vincenti busca entender o contraste entre essas duas formas de 

―lazer‖, uma admitida (festa pública) por Rousseau, e a outra forma rejeitada (espetáculos 

teatrais). De acordo com o autor, o que está em jogo para Jean-Jacques é a questão da 

representação: tanto teatral quanto política. As festas públicas, por seu caráter cívico e 

republicano, seriam benéficas ao Estado porque elas se mostravam capazes de servir à vida 

dos cidadãos. Algo importante em relação à festa cívica é que elas se realizariam com a 

finalidade de festejar a união dos cidadãos. Nesses momentos de confraternização, o 

objetivo seria que todos se sentissem iguais.
74

  

Elas deveriam ser agradáveis, abertas ao público e realizadas em grandes espaços, o 

que apresenta uma clara oposição ao teatro, no qual Rousseau vê uma forma de arte que 

restringe seus espetáculos a poucas pessoas em um recinto fechado. Assim, o genebrino 

propõe a seus compatriotas: 

 

Mas não adotaremos esses espetáculos exclusivos que encerram tristemente um 

pequeno número de pessoas num antro escuro. (…) Não, povos felizes, não são 

essas as vossas festas! É ao ar livre, é sob o céu que deveis reunir-vos e entregar-

vos ao doce sentimento de vossa felicidade! (ROUSSEAU, 1993, p. 128) 

 

O conceito de representação é o alvo das recusas de Rousseau. Para essa discussão, 

consideramos de fundamental importância a utilização do texto Paradoxo do espetáculo, 

de Salinas Fortes. Nesta obra, o comentador nos deixa a par dos diversos tipos de 

representação presentes na obra do genebrino, entre elas a representação através da 

linguagem e a que se dá nas instituições políticas. Dentro da representação pela linguagem, 

ele faz uma subdivisão: representação de necessidades e representação imagética. No que 

diz respeito à representação através de instituições políticas, Salinas Fortes nos relembra 
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que já no Contrato social, no capítulo sobre os representantes e deputados
75

, Rousseau faz 

uma clara recusa à representação, ou seja, ele condena a escolha de alguns para legislar no 

lugar do conjunto dos membros da comunidade. Porém, o tipo de representação que mais 

nos interessa aqui é a imagética, pois é sobre ela que recai a crítica de Rousseau ao teatro. 

Salinas Fortes segue o trajeto traçado pelo filósofo desde o estado de natureza até o estado 

civil no Segundo Discurso. Ele o faz porque é na passagem de um momento a outro que 

tem início o mal no homem, o qual seria a ambiguidade que passa a existir nos pessoas 

quando deixam de ser para preocupar-se com suas aparências, seu status, seu 

comportamento regulado, ensaiado, teatralizado. Para o comentador, a questão central 

mostrada no Discurso diz respeito à diferença entre a igualdade que reina no primeiro 

estado e a desigualdade que reina no estado civil. E mais que isso, o grande problema é a 

ilusão que permeia essa condição: ―a desigualdade de fato que caracteriza este estado atual 

se apresenta necessariamente dissimulada sob a máscara de uma igualdade de direito‖ 

(1997, p. 39). 

Jacira Freitas também nos fala sobre a crítica de Rousseau em relação a esse 

distanciamento da realidade que o teatro provocaria. No texto Política e festa popular em 

Rousseau: a recusa da representação, Freitas ressalta que quando algo é representado, ele 

se torna distante, é alguém que o representa por mim. Além disso, o teatro, por conta do 

distanciamento, traria à tona um par dicotômico já bastante citado neste trabalho, a saber, 

aparência versus essência, ou ser versus parecer. Conforme escreve Freitas:  

 
O homem social de Rousseau vive uma dicotomia que o leva a viver 

simultaneamente em dois planos distintos e inconciliáveis: o plano da aparência 

e o da essência. Ao incorporar simbolicamente essa dicotomia, o ator espelha 

aquilo que é vivenciado interiormente pelo indivíduo (espectador), mas que não 

pode emergir. Pois se, como pensava Rousseau, a vida é cena e se somos atores, 

trazer à tona o conflito entre o que somos e o que parecemos ser seria 

abandonarmos esta condição de atores vivida no cotidiano, seria deslocarmo-nos 

para o plano da verdadeira essência. Ora, esse é justamente o ―scriptˮ recusado 

pela sociedade já corrompida, a sociedade da aparência. (2003, p. 36-37) 

 

Consideramos que, para Rousseau, as festas populares desenvolviam no cidadão o 

sentimento natural do amor de si e o levavam a se expandir para abarcar o eu comum 

constituído pela república,
76

 já que promoviam espaços sem representações, sem 

distanciamentos entre os membros do Estado. 

Enquanto que o teatro seria, para o genebrino, uma atividade que nutriria o amor 

próprio nos cidadãos, um sentimento relativo que, como já visto, se preocupa muito mais 
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 Do contrato social, Livro 3, cap. XV. 
76

 Ver o Contrato Social, livro 1, capítulo VI. Sobre a expansão do amor de si, ver também Vento (2013).  
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com o olhar dos outros sobre mim, sendo sua base o egoísmo, e por conta disso, 

provocaria um afastamento do homem em relação aos demais. No teatro, o espectador não 

olha para os outros como iguais, mas como uma negação de si: ele não é aquilo que está 

sendo ali representado. Já nas festas populares, não há intermediação, os cidadãos são os 

próprios atores e todos festejam a coletividade, como nos diz Freitas:  

 
A distância social é eliminada mediante o deslocamento da posição do outro, não 

mais encarado como negação de mim. A transmutação desse sujeito social indica 

um novo modo de existência que exclui por completo a comparação, por meio do 

qual o outro tornava-se objeto de meu desejo narcísico. O olhar coletivo da festa 

exprime a recusa de fazer de cada um objeto para o outro. (2003, p. 88-89) 

 

Podemos supor que nesse momento − mesmo que Freitas não utilize essas palavras 

− a autora está tratando do amor de si e da recusa ao amor próprio, na medida em que se 

refere à ausência de comparação que torna uma pessoa objeto do desejo narcísico do 

outrem. 

Faz-se necessário deixar claro que utilizamos aqui a crítica de Rousseau como 

parâmetro para entendermos a preferência do filósofo pelas festas públicas, e, além disso, é 

preciso lembrar que o teatro que Rousseau critica é o francês, já que o próprio filósofo foi 

autor de peças e havia assistido a várias delas: para ele, o teatro francês não se encaixava 

nos moldes morais de Genebra. 

Rousseau tenta argumentar contra D'Alembert a respeito das consequências 

maléficas frente à cultura e à economia do povo genebrino: cada povo tinha suas 

particularidades, e dado esse aspecto, para cada um deveria ser pensado um tipo de arte, de 

cultura específica. O povo genebrino, mais sofisticado que outras cidades ou comunidades 

próximas, e menos corrompido que Paris, não poderia receber um teatro feito para um 

povo afeito à falsidade e ao luxo:  

 

Os espetáculos são feitos para o povo, e só por seus efeitos sobre ele podemos 

determinar suas qualidades absolutas. Pode haver espetáculos de uma infinidade 

de espécies; de um povo a outro, há uma prodigiosa diversidade de costumes, de 

temperamentos, e de caracteres. O homem é uno, admito; mas o homem 

modificado por religiões, pelos governos, pelas leis, pelos costumes, pelos 

preconceitos e pelos climas torna-se tão diferente de si mesmo que agora já não 

devemos procurar o que é bom para os homens em geral, e sim o que é bom para 

eles em tal tempo e em tal lugar (ROUSSEAU, 1993, p. 40). 

 

Além disso, Rousseau não parecia endossar a tese iluminista com a qual 

D'Alembert parecia concordar: a de que o teatro seria benéfico para um progresso ou 

aperfeiçoamento da parcela menos instruída da população. Para o genebrino (ROUSSEAU, 

1993, p. 41), o teatro existe apenas para agradar, e para que alcance esse fim, ele produzirá 
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uma acentuação das inclinações do povo, e não uma moderação guiada pela moral. 

Portanto, os habitantes de Genebra não seriam beneficiados moralmente com o teatro. 

Para comprovar que a entrada de um teatro francês em Genebra seria desastrosa, 

Rousseau toma como exemplo o modo de vida em Neuchâtel, uma vila situada na região 

montanhosa da Suíça. Essa vila seria formada por pessoas que teriam quase todas a mesma 

condição econômica, viveriam de modo tranquilo como camponeses, produzindo alimentos 

para abastecer a si mesmos. Quando chega o inverno nessa vila, e as relações ficam mais 

difíceis de serem estabelecidas, os próprios habitantes inventam atividades para acabar 

com o tédio. 

O autor propõe um pensamento hipotético: e se um teatro se instalasse nessa 

localidade? Quais as consequências? E então responde:  

 

Vejo em primeiro lugar que, deixando seus trabalhos de serem suas diversões, 

logo que tiverem outra, esta os aborrecerá dos primeiros; o zelo não 

proporcionará tanto lazer, nem as mesmas invenções. Aliás, a cada dia haverá 

um tempo real perdido para aqueles que assistirem ao espetáculo; e, com a mente 

cheia do que se acaba de ver, não se volta ao trabalho: fala-se a respeito, ou se 

pensa. Por conseguinte, diminuição do trabalho: primeiro prejuízo. 

(ROUSSEAU, 1993, p. 77-78) 

 

E o filósofo prossegue listando os prejuízos que acometeriam essa vila, que se 

estendem por: maiores gastos por conta das entradas, preparação para ir ao teatro, roupas 

de domingo seriam usadas, teriam que pagar para a esposa, os filhos, etc. Para manter os 

gastos, tudo teria de aumentar de preço. Este seria o terceiro prejuízo. Mais impostos 

teriam de ser cobrados pelos momentos em que os teatros não funcionariam normalmente, 

tal como nas épocas de inverno com bastante neve nas ruas. E o último dos prejuízos seria 

uma competição entre as mulheres frequentadoras do teatro, que quereriam ir cada uma 

mais luxuosa que a outra. 

Nas festas cívicas, por outro lado, os cidadãos não são convidados apenas a 

observar espetáculos, eles fazem a festa, de modo que não há distância entre ser cidadão 

dentro da comunidade e no momento da celebração. Rousseau sentencia: 

 
Plantai no meio de uma praça uma estaca coroada de flores, reuni o povo e tereis 

uma festa. Ou melhor ainda: oferecei os próprios espectadores como espetáculo; 

tornai-os eles mesmos atores, fazei com que cada um se veja e se ame nos outros, 

para que com isso todos fiquem mais unidos. (1993, p. 128 - grifo nosso) 
 

Notamos na citação acima que o motivo para se iniciar uma festa pública não era 

muito evidente. Freitas nos afirma que: ―Seu surgimento não se explica pela presença de 

um objeto específico ou pelo exercício de um ritual previamente fixado.ˮ (2003, p. 87) 
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Como notamos, o próprio Rousseau afirma que apenas a fixação de uma estaca no meio de 

uma praça seria motivo para se iniciar uma festa pública, bastando apresentar os 

espectadores como espetáculo. A estaca no meio da praça pode ser um motivo, mas não é o 

objetivo. O objetivo da festa é a celebração da comunidade, ou, como diz Freitas, a 

"celebração da alegria coletiva" (2003, p. 88). Encontramos também na frase de Rousseau 

sua recusa à representação: na festa pública não há intermediação, não há representações, 

os laços entre os cidadãos se formam sem afastamento, sem máscaras, sem atuação de 

terceiros. Portanto, para o filósofo genebrino, as festas públicas seriam as mais apropriadas 

a um Estado republicano, justamente por suscitarem nas pessoas sentimentos de harmonia 

e união. 

 

Comunidades modelares: entre a teoria e a prática 

 

Após termos visto diversos aspectos fundamentais no tocante à fundação e ao 

ordenamento das comunidades políticas ideais nas obras de Platão e de Rousseau, um 

problema que merece atenção é o da relação entre essas propostas teóricas e as práticas 

efetivas que seriam possíveis no mundo histórico. 

No início do Contrato Social, quando Rousseau fala dos ―homens como são‖ e das 

―leis como podem ser‖, ele remete à noção de princípios políticos que têm de ser vistos 

como um padrão normativo para avaliar os Estados concretos. Nesse sentido, ele produziu 

uma obra que fala sobre o dever ser das constituições e não do que elas eram. Assim, o 

filósofo não buscou criar uma reflexão política sobre os governos já estabelecidos, pois 

tinha a intenção de construir uma abstração de toda forma empírica, como nos mostra o 

professor Milton Meira do Nascimento no texto O contrato entre a escala e o programa. 

Nascimento propõe que a constituição do Contrato seria como uma escala de referência, 

fazendo alusão aos equívocos de interpretação que cercam o texto rousseauniano: 

―frequentemente se confunde o que ‗deve ser‘ com um plano de ação, ou algo como um 

projeto que um arquiteto elabora e que implica sua realização, a sua execução prática‖. 

(NASCIMENTO, 1988, p. 120) 

Essa seria a diferença, por exemplo, entre o Contrato e outras obras de Rousseau 

como as Considerações sobre o Governo da Polônia e também o Projeto de constituição 

para a Córsega. O primeiro seria como uma escala de referência, enquanto que as outras 

obras tratariam de casos históricos, dessa forma, esses dois últimos textos seriam o que 
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Milton Meira chama de programa ou projeto de ação, pois são obras que pretendem chegar 

ao nível da prática, de uma concretude em relação a Estados históricos.
77

 Assim, 

 

O que nos indicam as leituras das Considerações sobre o Governo da Polônia e 

do Projeto de Constituição para a Córsega é que, quando se impõe uma ação ao 

nível da prática política concreta, a pergunta mais adequada não é sobre o que 

devemos fazer, mas sobre o que podemos fazer. (NASCIMENTO, 1988, p. 120 - 

grifo nosso). 

 

Tendo em vista que o artigo de Nascimento trabalha apenas com a análise das obras 

de Rousseau, pretendemos aproximá-lo dos estudos de T. J. Saunders
78

 e de Felipe Charbel 

Teixeira
79

, os quais nos põem a pensar as diferenças entre A República, por um lado, e 

Político e As leis, por outro. 

Uma primeira observação que deve ser feita é que em Rousseau temos uma 

constituição ideal que seria como uma escala para avaliar casos históricos/reais, ao passo 

que nas obras de Platão, sobretudo nas constituições das cidades d‘A República (Callipolis) 

e d‘As Leis (Magnésia), estamos tratando de duas comunidades políticas que não têm 

realidade histórica, sendo, portanto, imaginárias. Porém, ao compararmos os dois modelos 

de Platão, também é possível colocá-los em pontos distintos de uma escala de referência, 

se seguirmos a interpretação de Saunders: 

 
Estamos agora em condições de enfrentar a questão: qual é a relação entre o 

Estado Magnésia e o Estado Callipolis? Expressa na sua forma mais aguda, a 

minha resposta seria: não há relação. Eles são o mesmo Estado platônico - mas 

colocado em dois pontos em uma única escala decrescente de maturidade 

política. Ora, um Estado platônico politicamente maduro é, essencialmente, 

governado por pessoas com conhecimentos metafísicos; e a hipótese de 

Callipolis é que esse tipo de governo é alcançável. A hipótese de Magnésia é que 

ainda não tenha sido alcançado, e talvez nunca seja. No entanto, Magnésia 

contém, como parte integrante de sua própria maquinaria, uma contínua 

aspiração a ele. É crucial para essa aspiração que as virtudes demóticas possuídas 

pela segunda e terceira classes de Callipolis sejam fomentadas e estabilizadas em 

Magnésia tanto quanto as circunstâncias e o caráter dos habitantes permitirem: 

daí as elaboradas disposições sociais e educacionais que ocupam tantas páginas 

das Leis. Neste solo cuidadosamente preparado, o governo da filosofia pode criar 

raízes e crescer gradualmente. Mas mesmo se a aspiração filosófica fracassasse, 

pelo menos um ―Estado da lei‖ superior terá sido construído. (2006, p. 483 - 

                                                 
77

 Por exemplo, em ambos os tipos de obras, Rousseau escreve que o Legislador deveria preocupar-se com as 

condições climáticas diferentes de cada solo, mas é apenas na Constituição para a Córsega que ele fala 
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 Na dissertação intitulada A República bem ordenada: Francesco Guicciardini e a arte do bom governo, 

especialmente no primeiro capítulo: ―As tradições do bom governo‖. 
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grifo nosso − tradução nossa)
80

 

 

Como Saunders chega a essa conclusão? De acordo com ele, o argumento chave de 

toda A República é que para reger uma cidade, o governante precisaria ter certas 

habilidades, um conhecimento
81

 que ultrapassa o âmbito sensível, ou seja, precisaria 

conhecer a essência das coisas: a sua forma. Como nos fala Platão: ―Ah! Estamos 

procurando uma inteligência que, por natureza, além de outras qualidades, tenha justa 

medida e graça, para que esses dotes naturais a façam dócil na busca da idéia (sic) de cada 

ser.‖ (A República, 486e) Por isso, a cidade ideal deveria ser governada pelos Reis-

filósofos detentores deste conhecimento mais elevado. No entanto, Saunders ressalta que, 

n‘As Leis, esses Reis-filósofos desaparecem, e com eles, quase que por completo
82

, a teoria 

sobre o conhecimento que os governantes deveriam ter sobre a essência das coisas.
83

 

Porém, a preocupação com o bom andamento da cidade ainda existe, mesmo que 

Platão tenha promovido algumas mudanças de uma obra para a outra. Em Magnésia, o 

excelente governo poderia não ter sido ainda alcançado (como Platão acreditava ter 

alcançado n‘A República), mas com um foco na educação dos futuros governantes, isso 

poderia ser modificado. Para obter êxito nessa meta, Platão nos informa que seria 

necessário, além da presença do que ele chama de legislador e dos guardiões das leis, que 

fosse criado um conselho noturno, já que se realizaria entre a noite e a alvorada. Tal 

conselho, obedecendo à analogia feita pelo filósofo em relação ao corpo humano, seria 

composto pelos jovens guardiões, os quais seriam como nossos olhos. Sua função seria 

transmitir aos demais – os guardiões mais velhos – suas percepções. Dessa forma, a 

preservação da cidade seria conquistada. 

A partir disso, Platão enfatiza a importância que se deveria dar à educação desses 

guardiões, asseverando: ―um artífice ou guardião de primeira classe (…) terá não apenas 

que zelar pela multiplicidade, como terá também que se impulsionar para o conhecimento 
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 ―We are now in a position to face the question, What is the relationship between the state Magnesia and the 

state Callipolis? Expressed in its sharpest form, my answer would be: There is no relationship. They are the 

same Platonic state - but placed at two points on a single sliding scale of political maturity. Now a politically 

mature Platonic state is, essentially, one governed by persons with metaphysical insights; and the hypothesis 

of Callipolis is that kind of rule is achievable. They hypothesis of Magnesia is that it has not yet been 

achieved, and may indeed never be; nevertheless, Magnesia contains as an integral part of itself machinery 

embodying a continuing aspiration to it. It is crucial to this aspiration that the demotic virtues possessed by 

the second and third classes of Callipolis be forested and stabilized in Magnesia as far as circumstances and 

the character of the inhabitants permit: hence the elaborate social and educational provisions that occupy so 

many pages of the Laws. In this carefully prepared soil, the rule of philosophical aspiration were to come to 

nothing, at least a superior ‗law state‘ will have been constructed.‖  
81

 Ver A República, 428e-429a/486e. 
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 Apenas ao final do Livro XII d‘As Leis é que Platão nos fala um pouco sobre a teoria das formas. 
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 Ver Plato's later political thought, p. 465. 
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da unidade‖ (As Leis, 965b). Logo, como afirmou Saunders na citação supracitada, as 

virtudes dessa classe deveriam ser fomentadas e estabilizadas dentro da cidade para que ela 

pudesse se tornar madura. 

Assim, a constituição de Magnésia seria a ―segunda melhor constituição‖ se 

comparada à de Callipolis, como nos diz Saunders e como podemos confirmar n'O Político 

(300c-301c): ―A segunda melhor forma de governo, portanto, é um bom código de leis, 

‗imitações da verdade‘, na medida em que elas incorporam, tanto quanto possível, os 

insights do político com genuína politiké episteme.‖ (2006, p. 467 - tradução nossa)
84

 No 

entendimento do comentador, as mudanças promovidas por Platão teriam uma intenção 

metodológica: a grande diferença no tocante à obra A República estaria na posição prática 

que As Leis toma. Embora as obras sejam diferentes, fariam parte de um mesmo pano de 

fundo. 

Confrontando tais argumentos com o que já foi exposto acerca dos textos políticos 

de Rousseau, podemos dizer que A República seria, assim como o Contrato Social, uma 

obra voltada para uma análise mais abrangente da criação de uma constituição ou de uma 

cidade. Isto não que dizer que Platão não seja realista, como nos fala Teixeira: ―(…) a 

República tem pouco de utópica‖. (TEIXEIRA, 2004, p. 27) Teixeira concorda com o 

posicionamento de Saunders, o qual vê essa obra como um ―ideal teórico‖, enquanto que 

As Leis (mais do que O Político) serviria como uma obra de maior aprofundamento prático 

por levar ―(…) em conta diversos aspectos que incidiriam na realidade do governo, como o 

funcionamento da legislação e as assembléias.‖ (TEIXEIRA, 2004, p. 27) 

Logo, cada qual a seu modo, Platão e Rousseau produziram obras políticas − A 

República e Do Contrato Social −, que funcionariam como paradigmas ou escalas de 

referência em relação ao que poderia ser posto em prática. E, enquanto modelos apenas 

teóricos, essas obras não garantiriam o progresso humano perpétuo, mas forneceriam 

ensinamentos para promover uma maior duração da comunidade.  
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 ―The second-best form of government, therefore, is a good code of laws, ‗imitations of truth‘ in that they 

incorporate as far as possible the insights of a Statesman with genuine politiké episteme.‖ 
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CAPÍTULO II 

Do devir histórico e suas consequências 

 

Neste capítulo buscaremos complementar nossa discussão sobre o conceito de 

comunidade moralizada nas filosofias de Rousseau e Platão, problematizando com mais 

detalhes o espaço da liberdade dentro das comunidades exemplares que eles conceberam. 

Além disso, deve-se entender que mesmo que uma instituição seja bem fundada, ela sofre a 

ação do devir histórico e de outros fatores independentes à boa formação, como os 

interesses particulares dos agentes, por exemplo. Portanto, precisamos mostrar também os 

elementos que podem levar à degeneração desses corpos políticos e comunidades. 

 Para isso, escolhemos alguns temas que nos parecem ser essenciais em ambos os 

autores, permitindo aproximações acerca das possíveis causas degenerativas apontadas em 

seus textos. No item ―Crítica ao luxo‖, abordaremos como eles lidaram com a questão da 

riqueza e suas consequências políticas nocivas. Além disso, no tópico ―Do percurso do 

corpo político‖, analisaremos o que os filósofos escreveram sobre o caminho ―natural‖ das 

comunidades rumo à sua ruína, e também sobre as formas de corrupção (convencionais) 

que se manifestam nesse processo, o que nos conduzirá ao problema do abuso das vontades 

particulares e da criação de facções.  

Por conseguinte, almejamos mostrar como, em Rousseau, esses elementos 

extraordinários à formação de uma comunidade (tempo, vontades particulares dos agentes) 

podem levar à ruína desse corpo político, ao mesmo tempo em que não deixaremos de 

evidenciar os pontos de intersecção entre suas obras e as de Platão em relação a esses 

elementos corruptores. 

Crítica ao luxo  

 

Iniciaremos nossa exposição por um dos elementos que, nas aproximações que 

fazemos de Rousseau e Platão, parece ser julgado por ambos como corruptor. A hipótese 

interpretativa de que partimos nesse tópico fundamenta-se nas referências diretas que 

Rousseau faz a Platão, seja na forma de textos escritos que repercutem o material 

conceitual advindo do filósofo grego, ou por meio de citações explícitas que Rousseau faz 

dele.  

A crítica de Platão ao luxo mostra-se presente no momento de edificação
85

 da 
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 Sendo entendida a edificação não no sentido empírico, já que a cidade da República não chegou a ter 
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cidade
86

 pelos personagens do diálogo A República. Os interlocutores se propõem a 

―imaginar o nascimento de uma cidade‖ (A República, 369b) e pensam nas necessidades 

básicas que isso exigiria: pessoas para fornecer trigo, outras para o trabalho artesanal, um 

carpinteiro, um marceneiro, e assim por diante, como já mostramos no capítulo anterior.  

Depois de analisadas as necessidades desta cidade, os interlocutores percebem que 

ela não abarcava apenas necessidades básicas. Logo, Sócrates nota que a cidade que ele 

tinha em mente não é a mesma que seus interlocutores estavam a criar, e diz: ―Sem 

dúvidas, para mim a cidade autêntica é a que descrevemos como uma cidade sadia.‖ (A 

República, 372e) Nesse momento ele se refere à primeira cidade que estava em seu 

pensamento, uma cidade simples, com poucas atividades. Todavia, entende que a segunda 

cidade é mais problemática, já que a demanda de atividades é mais alta, necessitando, 

assim, de maior extensão e mais luxo, por exemplo: ―se quiserdes, consideremos também 

uma cidade cheia de inflamações.‖ (A República, 373a) 

Werner Jaeger distingue essas duas cidades como sendo uma originária e sã, e a 

outra sendo chamada por ele de ―Estado enfermo de elefantíase‖ (2013, p. 770) referindo-

se obviamente ao grande inchaço em todos os aspectos (populacional, territorial, etc.), 

ocasionado pelo acúmulo de luxo. Mas mesmo sendo criticada, é a cidade que os 

personagens d‘A República levam em consideração, já que a outra poderia ser sã, mas não 

conseguiria abarcar as várias atividades que existiriam em seu meio.  

No entanto, a grande preocupação de Platão em relação a esse inchaço na cidade, e 

à grande quantidade de atividades voltadas apenas a um bem estar (luxo), dava-se no 

tocante aos guardiões. A importância da educação deles na república era indiscutível, e 

sendo uma formação tradicionalmente grega, com música e ginástica para que houvesse 

um equilíbrio entre corpo e alma, a falta desse equilíbrio poderia ocasionar sérios 

problemas. Para Sócrates, não haveria algo de mais vergonhoso do que formar guardiões 

que fizessem mal à sua própria comunidade. Caso o luxo fosse admitido nela, os guardiões 

não a protegeriam, pois se preocupariam mais em possuir esses elementos supérfluos, 

como ouro, prata ou qualquer outro bem material. 

Portanto, algumas precauções deveriam ser tomadas em relação à educação desses 

guardiões. No final do livro III d‘A República, Sócrates afirma que para a cidade tornar-se 

justa, 

ninguém terá algo que seja propriedade sua, a não ser o estrito necessário. (…) 

                                                                                                                                                    
realidade histórica. 
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Freqüentarão (sic) as refeições públicas e, como se estivessem alojados em 

acampamento de guerra, terão vida em comum. Devem saber que ouro e prata, 

algo divino, procedente dos deuses, eles têm para sempre na alma e para nada 

mais precisam do ouro e prata dos homens... (A República, 416d-e) 

 

E complementa: 

se eles, porém, adquirissem terras própria, moradia e dinheiro, viriam a ser 

administradores do patrimônio familiar e agricultores em vez de guardiões e se 

tornariam hostis proprietários em vez de aliados dos outros cidadãos. Odiando e 

sendo odiados, tramando ciladas e sendo vítima delas, passarão toda a vida, 

temendo muito mais os inimigos de dentro que os de fora, correndo até a beira da 

ruína. (A República, 417b) 

 

Notamos, então, a preocupação com o desenvolvimento de atividades onerosas e 

supérfluas, as quais possuem impactos sobre as virtudes necessárias à classe dos guardiões, 

na medida em que levam a sentimentos e vícios contrários à educação que lhes foi dada.  

Por isso, Sócrates interdita os guardiões de possuírem propriedades de terra, ou 

quaisquer objetos que fossem de ouro ou prata. Pouco depois, ele é questionado por 

Adimanto: ―Que dirias em tua defesa, Sócrates, se alguém afirmasse que não fazes muito 

felizes esses homens?‖ (A República, 419a) Estaria sendo Sócrates, realmente, injusto com 

a classe dos guardiões ao proibir que eles tivessem direito e acesso a quaisquer bens que 

fugissem às necessidades básicas?
87

 O desenvolvimento do luxo na cidade platônica era 

visto de um modo negativo, e Sócrates (Platão) temia que ele pudesse vir a tornar-se uma 

influência corruptora. Por outro lado, ele afirma que até mesmo a pobreza era um fator de 

corrupção. Afinal, a riqueza pode tornar o membro da comunidade ocioso, ao passo que a 

pobreza pode impossibilitar a boa execução da função devido à falta de condições 

materiais. Sócrates enfatiza que quando ele e seus interlocutores se propuseram a 

investigar as bases para uma vida justa, não pensavam na felicidade apenas dos guardiões, 

mas na felicidade da cidade inteira. Assim, todos os cidadãos deveriam ter o suficiente, 

mas não o supérfluo. Além disso, dado o papel central da classe dos guardiões, nela as 

aparências não poderiam prevalecer sobre a virtude e o apego ao bem comum. O luxo 

estimularia uma desunião dos guardiões em relação aos outros cidadãos, ou seja, certo 

―individualismo‖, aqui entendido como amor ao âmbito mais particular em detrimento do 

coletivo. Igualmente, ele prejudicaria o cultivo das artes guerreiras dos guardiões, tão 

importantes para a proteção da cidade, podendo também causar dano às qualidades morais 

dos cidadãos em geral, pois faria com que negligenciassem seus deveres para se dedicar 

apenas aos prazeres pessoais. 

                                                 
87

 As necessidades básicas haviam sido estabelecidas no início do Livro II, dentre elas estariam: o trigo, o 

vinho, as vestimentas e os calçados. 
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A partir do que lemos sobre a educação na república platônica e o papel do luxo na 

comunidade, entendemos que Platão tinha motivos para ser contrário a ele em sua cidade 

ideal. Embora não esteja explícito em sua obra, podemos supor que o luxo não era algo 

bem visto por ele em cidade alguma e para qualquer classe de sua polis, especialmente para 

seus guardiões, devido ao importante cargo que eles desempenhariam. Uma função tão 

crucial não poderia ser guiada por pensamentos voltados a privilégios e riquezas 

individuais. Podemos entender que a felicidade de cada classe deve ser relacionada à 

natureza de seu lugar na comunidade, e aqui deduzo apreender a intenção do personagem 

Sócrates ao sugerir que a felicidade dos guerreiros não viria com o usufruto da cidade, mas 

sim com a sua proteção, já que é a isso que cabe sua alma. Então, ao proibi-lhes possuir 

propriedades e desfrutar do luxo, Sócrates não lhes teria tirado nada de valioso, já que suas 

naturezas encontrariam a felicidade não em bens materiais, mas na preservação da 

totalidade da qual fazem parte. 

Portanto, percebemos como as virtudes seriam cruciais na formação de um povo. 

Esse pensamento pode ser compreendido em Platão através da obra A República como um 

todo. Dessa maneira, o cultivo de uma vida mais luxuosa, cercada de elementos supérfluos, 

era visto com maus olhos pelo filósofo grego. Semelhante ponto de vista é apresentado, 

séculos mais tarde, por Rousseau, primeiramente no Discurso sobre as ciências e as artes. 

O genebrino direciona sua atenção para o excesso de luxo que caracterizava a civilização 

de seu tempo, o qual, para ele, causaria males como a ociosidade. Ao buscarem uma 

existência marcada por maior polidez, muitas pessoas se dedicavam ao acúmulo de bens 

materiais para se destacar frente ao julgamento dos outros, acarretando assim um grande 

consumo de bens supérfluos ligados ao luxo. 

A esse respeito, escreve Rousseau no primeiro Discurso: ―Vejo em todos os lugares 

estabelecimentos imensos onde a alto preço se educa a juventude para aprender todas as 

coisas, exceto seus deveres.‖ (1983d,  p. 347) Percebemos que sua preocupação era que o 

luxo poderia tornar-se um elemento desvirtuador, pois os deveres cívicos deixavam de ser 

ensinados em prol do aprendizado de outros assuntos, dentre eles, o portar-se socialmente 

seguindo a etiqueta. 

Rousseau reconhecia que o espírito tem necessidades, tal como o corpo. No 

entanto, existiam atividades que serviam apenas para deleite do homem, sendo, assim, 

supérfluas. Neste campo estariam as ciências e as artes, e o luxo seria o responsável por 

patrocinar o desenvolvimento delas. Logo, o desenvolvimento exacerbado das ciências e 

das artes provocava uma valorização dos talentos fúteis. 
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Nesse contexto, Rousseau nos mostra seu argumento mais importante sobre a 

questão, a saber, aos cidadãos nada deve importar mais do que o conhecimento de seus 

deveres em relação à comunidade na qual nasceram
88

. O autor nos relembra que, na 

Antiguidade, a preocupação dos políticos estava focada nas virtudes, ao passo que, em sua 

época, os governantes falavam apenas de comércio e de dinheiro. 

A opinião do filósofo era de que apenas um pequeno grupo de pessoas poderia 

utilizar-se das ciências e das artes com proveito, homens geniais como Descartes e 

Newton, dentre outros. Para os demais, as artes e ciências não trariam qualquer tipo de 

benefícios, pelo contrário, provocariam males à sociedade, já que fariam os cidadãos se 

esquecerem do que de fato importava, isto é, o cumprimento de suas obrigações morais e 

civis. 

As críticas de Rousseau estavam relacionadas, principalmente, a um modo de vida 

baseado na importância dada às aparências, tal como na sociedade francesa do século 

XVIII, cuja elite, especialmente, guiava-se por ideais de opulência e riqueza. Defendemos,  

que a intenção do filósofo é atacar o luxo pelo uso que se faz dele com a preocupação 

excessiva em parecer ser o que não se é de fato. 

Dessa forma, podemos perceber que o desenvolvimento do luxo, tanto para Platão 

quanto para Rousseau, faria com que os homens fossem guiados por seus desejos 

particulares, mesmo naqueles assuntos que dizem respeito ao bem público. Por conta do 

luxo, o homem entraria em uma comparação (psicológica) com os demais
89

, e suas 

preocupações deixariam de ser o bem da sociedade e passariam a ser supérfluas, causando 

assim a sua corrupção. Podemos notar em Platão semelhante caracterização psicológica 

que o luxo provocaria nos homens, quando ele, no livro VIII da República, nos fala sobre 

as outras formas de governo diferentes da aristocracia. A saber, a timocracia, a oligarquia, 

a democracia e a tirania.
90

  

Primeiramente, Platão explica como se daria a passagem da aristocracia − forma de 

governo vista como ―boa‖
91

 se conduzida pelos filósofos − para a timocracia. A timocracia 

                                                 
88

 Para Rousseau, haveria dois tipos de cidadão: um que podemos chamar de republicano e outro seria um 

cidadão ―do mundo‖. Nesse sentido, teríamos o personagem Emílio de sua obra homônima como melhor 

exemplo: alguém capaz de viver em qualquer lugar do mundo por ter sido bem educado para viver em 

sociedade, mas que não nutriria por esse local que escolheu viver um forte apego ou mesmo uma paixão 

patriótica. Já aquele primeiro tipo de cidadão seria republicano justamente porque nasceu e se criou no local e 

tem laços mais profundos tanto por sua terra quanto por seu governante e outros compatriotas. 
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 Rousseau utiliza-se da hipótese do estado de natureza para pensar esse nascimento ainda muito primitivo 

de sentimentos que mais tarde produziriam o apego pelo luxo, como por exemplo, a vaidade e o ciúme 

(1983c, p. 263). 
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 Falaremos com mais detalhes sobre o assunto mais adiante. 
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 A República, 544e. 
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seria a mais próxima da aristocracia, seria o governo da ambição demonstrada por alguns 

membros da classe dos guardiões que, como afirma o autor, ―sairão magistrados pouco 

próprios para a função de guardas.‖ (A República, 547a)
92

 Assim, ele nos explica sobre a 

formação do homem timocrático, alguém que seria um amante de tudo que fosse referente 

ao poder e honras. Ele poderia não demonstrar isso enquanto jovem (A República, 549b), 

mas, com o passar dos anos, ficaria muito mais apegado a esses elementos, e por conta 

desse apreço, teria características pouco agradáveis: mentiria acerca dos bens que possui, 

usufruiria dos tesouros e dinheiro dos membros da cidade, como nos fala Platão: ―Sendo 

assim, serão avaros com seu próprio dinheiro, porque lhe dão muito valor e porque não o 

vão adquirindo à vista de todos, mas são pródigos com o alheio para satisfação de seus 

desejos.‖ (A República, 548b) 

Haveria também a segunda forma de governo degenerada em relação à cidade ideal: 

a oligarquia, que seria uma corrupção da timocracia. Se os homens timocráticos eram 

ambiciosos e gostavam de glórias, de elementos luxuosos, na oligarquia isso se torna ainda 

pior, pois as diferenças entre ricos e pobres se acirram, constituindo a marca dessa forma 

de governo: ela é regida pelas pessoas mais ricas da comunidade. Trata-se de homens que 

faziam parte da classe dos guardiões e que foram enriquecendo ao longo dos anos: ―De 

amantes das competições e das honras que eram, por fim eles se tornam amantes do lucro e 

avaros; elogiam e admiram os ricos e os conduzem ao poder, mas desprezam o pobre.‖ (A 

República, 551a) 

Notamos que na visão tanto de Platão como de Rousseau, o apreço pelo luxo levava 

a consequências psicológicas e morais. Para o genebrino, isto ocorria principalmente por 

uma modificação nociva dos sentimentos naturais, de modo que a inserção desses 

elementos luxuosos e o apego a eles poderiam transformar as pessoas em seres pouco 

preocupados com o bem estar de todos.  

Segundo Rousseau, o luxo provocaria o nascimento de um tipo de sentimento para 

o qual ele nos chama a atenção no Tratado sobre a economia política. Nesta obra, ao 

discursar sobre elementos para uma boa economia, o autor frisa aspectos necessários de se 

evitar, e algo novo sobre o luxo é mostrado em se tratando de uma sociedade que já estaria 

num nível de corrupção avançado: o luxo provocaria a vergonha causada pelo medo de não 

possuir distinções em relação aos demais, pelo temor do olhar do outro. Rousseau 

acreditava que os homens preferiam passar fome e sofrer todos os tipos de mazelas do que 
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se abster do luxo e, assim, sentirem-se inferiorizados. 

O luxo seria um problema a Rousseau, principalmente quando ele se transforma em 

desmesura, criando assim excessos, tornando-se penoso e prejudicial ao homem, já que 

este se esquecerá de buscar a felicidade mais genuína que se encontraria na liberdade civil 

e moral. A perda da liberdade seria, para Jean-Jacques, o maior mal que poderia acontecer 

a qualquer um, já que nossa condição humana estaria atrelada à liberdade. Sermos capazes 

de escolher conscientemente, ao invés de sermos guiados somente por nossos instintos, é o 

que nos distingue dos outros animais. Da mesma forma, segundo o autor, quando nos 

guiamos por um parecer social, perderíamos nossa liberdade, já que dependeríamos das 

relações sociais, do julgamento dos outros sobre nós para sermos felizes: ―Não se ousa 

mais parecer tal como se é e, sob tal coerção perpétua, os homens que formam o rebanho 

chamado sociedade, nas mesmas circunstâncias, farão todos as mesmas coisas desde que 

motivos mais poderosos não os desviem.‖ (ROUSSEAU, 1983d, p. 336) 

Percebemos, portanto, a importância da diferença entre necessidade e futilidade, 

aquela caracterizada pelo ser social e esta pelo parecer social. Tal diferença marca um 

acontecimento que levou longos anos para se consolidar, a saber, nossa transformação de 

homens simples em ―povos policiados‖, os quais se utilizam da sociabilidade, da 

urbanidade. Escreve Rousseau: ―nossas almas se corromperam à medida que nossas 

ciências e nossas artes avançaram no sentido da perfeição.‖ (1983d, p. 337) Trata-se de 

uma distinção que aflora ainda mais com o desenvolvimento da polidez. 

Logo, para demonstrar um contraste com esses povos policiados, Rousseau nos 

apresenta a ideia de um homem rústico − o trabalhador − como alguém que, sob trajes 

modestos, encontra o vigor: ―o homem de bem é um atleta que se compraz em combater 

nu; despreza todos esses ornamentos vãos.‖ (1983d, p. 336) Em contrapartida, sob os 

dourados de um cortesão, encontrar-se-ia alguém mais fraco e ―afeminado‖.  

Assim, o filósofo queixa-se, afirmando que antes dessa transformação de povos 

simples em policiados, nossos costumes podiam não ser melhores, porém, eram mais 

naturais. Além disso, anteriormente existiria certo grau de diferenciação entre os homens 

em relação às preferências, ao modo de falar e de vestir-se. Havia uma variedade de 

maneiras de ser que, segundo Rousseau, foram apagadas com o desenvolvimento das 

ciências e as artes, reinando na civilização uma uniformidade, ou seja, uma falta de 

identidade
93

. Essa uniformidade seria causada pelo afastamento entre ser e parecer. Tais 
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 Isto remete à questão da autenticidade dos homens e dos povos. Rousseau buscava ser ―absolutamente 
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críticas de Rousseau estavam pautadas em um ideal de transparência, uma busca por 

elementos mais naturais, e o luxo − algo social − não teria espaço nesse ideal. 

Contemplando sua época, o autor pensava que ela carecida da transparência que existira na 

rusticidade de outros tempos. 

No segundo Discurso, Rousseau volta a fazer algumas condenações acerca do luxo, 

mas, desta vez, busca conhecer seu início, talvez os primeiros indícios − ainda bem 

primitivos − de aparição dos sentimentos que levariam ao cultivo do luxo. Ele o faz ao 

refletir sobre o estado de natureza para encontrar a ―natureza humana‖. Segundo o autor, 

existiam no homem dois sentimentos naturais, inatos, chamados de piedade e amor de si.  

A piedade se caracterizaria como um ―colocar-se no lugar do outro‖, inquietando-se frente 

ao sofrimento dele. Graças a ela, o homem agia não apenas com vistas à sua sobrevivência, 

como é o caso do amor de si. 

Todavia, com as transformações sofridas pelos homens ao se afastarem de sua 

condição primitiva, principalmente depois da formação das pequenas comunidades, houve 

a gestação de novos sentimentos, a saber, o amor próprio e seus derivados, tais como o 

egoísmo e a vaidade. Esse processo começa ainda em estado de natureza, quando os 

homens passam a se reunir em pequenos grupos para conseguir ajuda mútua frente aos 

obstáculos à sobrevivência. É então que eles vêm a realizar atividades conjuntas como a 

dança e o canto, a partir das quais Rousseau afirma que o peso da opinião alheia se torna 

gradativamente mais importante: ―Cada um começou a olhar os outros e a desejar ser ele 

próprio olhado, passando assim a estima pública a ter um preço.‖ (1983c, p. 263) Isto fez 

com que o desejo de transparência fosse deixado de lado. 

Quando há a passagem para o Estado civil, o peso do olhar do outro, a estima 

pública, torna-se mais exigente, já que as influências e teias de relações entre as pessoas 

permitem o ganho de pequenos privilégios conseguidos por meio de uma polidez excessiva 

                                                                                                                                                    
sincero‖ e, para tanto, ele escreveu a obra As confissões, praticamente fundando o ―ser sincero‖, ou melhor, 

um modo de escrita destinado a falar de sua vida, de seus feitos, de seus ―pecados‖ como que se confessando. 

Assim, ele acaba por fundar o gênero da autobiografia na filosofia. Porém, esse ―confessar-se‖ não tinha 

como critério a fidelidade, porque era mais subjetivo, ao passo que a fidelidade está num espaço da 

objetividade, ou seja, do que de fato aconteceu. Jean-Jacques não relata sua vida de forma fiel, mas os 

sentimentos que o tocam − a partir de suas lembranças − são absolutamente sinceros. O que se torna 

problemático sobre essa obstinação em ser ―sincero‖ é que, mesmo sem ter a intenção, Rousseau influenciou 

toda uma cultura, mas esta influência deu-se de forma distorcida: todos queriam tornar-se ―sinceros‖, mas o 

faziam como se obedecessem a uma ―fórmula de sinceridade‖, fazendo disso um ato mecânico, não sendo, 

portanto, uma ação sincera. Nesse sentido, autores contemporâneos a nós teceram críticas em relação ao 

movimento iniciado por Rousseau, já que compreendem que tal ideal de sinceridade − como fora mal 

interpretado pela sociedade − transformou a cultura, tornando-a padronizada, sem identidade. Mais sobre este 

assunto pode ser encontrado em Lionel Trilling (1972), Charles Taylor (1992) e Carla M. Damião (2005). 
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e pelo status que se tem dentro da sociedade. Dessa forma, a diferença entre natureza e 

cultura, ou seja, entre o que somos de fato e o que mostramos que somos, torna-se maior e 

preocupante na visão de Rousseau. Starobinski afirma que ele foi um bom observador ao 

notar que existia uma espécie de disparidade entre o que todos falavam e como agiam, em 

outras palavras, a diferença entre ser e parecer ser. Para o autor, é como se a sociedade 

negasse, de alguma forma, sua natureza. Para tratar do assunto, o genebrino utiliza-se de 

algumas imagens, como a da ―máscara social‖ e a das ―falsas luzes‖, sob as quais ele dizia 

que o séc. XVIII realmente vivia. Conforme sentencia Starobinski: ―assim se constitui uma 

sociedade em que cada um se isola em seu amor-próprio e se protege atrás de uma 

aparência mentirosa.‖ (2011, p. 38) 

A partir desse tipo de sentimento (o amor-próprio) que perpassa as relações sociais, 

estas deixam de ser essencialmente entre pessoas e passam a se dar entre coisas, ou seja, 

tornam-se relações por interesses, acontecendo, então, o que o Rousseau mais temia: a 

perda da liberdade, mesmo que isso não seja totalmente visível aos próprios homens que se 

acreditam livres, mas se fizeram escravos de seus bens e dependências. Nas palavras de 

Starobinski: 

 

Tendo retraçado a progressão da cultura e tendo-a definido como negação da 

natureza, Rousseau opõe à cultura uma recusa, uma nova negação, que é a 

consequência de um juízo moral e que se vale de um absoluto ético. (…) A 

situação presente, com seu luxo e sua miséria, é ao mesmo tempo historicamente 

motivada e moralmente inaceitável. (2011, p. 40) 

 

Em suas críticas ao século XVIII, Rousseau utiliza principalmente a metáfora da 

máscara social, a qual nos faz refletir sobre a diferença entre natureza e cultura. Na 

sociedade do Antigo Regime, é como se todos usassem máscaras. Tal metáfora aparece no 

segundo Discurso como o uso de uma ―máscara da bondade‖ (ROUSSEAU, 1983c, p. 267) 

para a manutenção das teias de relações, nas quais havia uma espécie de cálculo nas 

palavras, nos gestos, nas expressões faciais. O homem estava longe de seus sentimentos 

naturais, já que nessas relações os interesses e desejos de lucro à custa dos outros eram as 

ações e os sentimentos predominantes. 

Para Salinas Fortes, são a desigualdade e as transformações da natureza que 

produzem essa distância no homem entre o que ele é e o que aparenta ser:  

 

É dessa desigualdade, por conseguinte, que não é apenas desigualdade entre os 

homens, mas oposição entre a aparência e a realidade, que os vícios também se 

alimentam, e é em virtude dela que a ―polidez‖ e a ―arte de agradar‖ do primeiro 

Discurso transformam-se numa espécie de segunda natureza, que não se ousa 

mais ―parecer aquilo que é‖. (1997, p. 39) 
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Portanto, o que pretendemos mostrar é o entendimento de que o luxo não era visto 

como algo positivo por Rousseau em sua concepção sobre os elementos importantes para a 

construção de uma comunidade, a qual chamamos como comunidade moralizada. Afinal, 

uma das características mais importantes dessa comunidade seria a união dos cidadãos, os 

quais deveriam se ver como são e não se preocupar apenas com aparências. Isso segue no 

mesmo sentido da crítica ao teatro sobre a qual falamos no primeiro capítulo, pois a 

condenação do luxo feita por Jean-Jacques voltava-se contra o seu poder de separar as 

pessoas, de desenvolver no homem o pior dos seus sentimentos relativos: o amor-próprio. 

E vemos que Platão, mais uma vez, pode ter repercutido em Rousseau, já que o autor 

antigo também via o luxo e a pobreza como causadores da corrupção da comunidade. 

A questão das artes 

 

Rousseau condena fortemente o desenvolvimento do luxo e de riquezas que 

pervertem a sociedade, infundindo paixões corruptas nos homens, tais como a hipocrisia, o 

egoísmo e o apego à ociosidade. Isto também pode ser visto na Carta a d'Alembert sobre 

os espetáculos, onde o autor inicia argumentando entender o teatro como um espetáculo, e 

para ele, qualquer espetáculo deveria ter um caráter pragmático, ou seja, precisaria 

necessariamente servir aos interesses dos cidadãos. O filósofo sabia que essa era uma 

opinião pessoal e que, geralmente, a intenção dos realizadores de espetáculos era outra, 

como mostraremos mais adiante. No entanto, independente do caráter pragmático ou não 

desses espetáculos, Rousseau propôs-se a fazer uma análise mais específica referente a 

qual espetáculo seria mais adequado a determinado lugar. Dessa forma, a questão dos 

espetáculos passa a ser algo diretamente relacionado ao quadro moral e político de 

Genebra. 

Ainda que o genebrino admita apenas entretenimentos que tenham uma utilidade 

prática, ele percebe que esse não é o objetivo mais comum dos espetáculos, e sim, na 

verdade, ―o prazer que eles proporcionam.‖ (ROUSSEAU, 1993, p. 41) O problema que 

Rousseau vê na aceitação do prazer como objetivo dos espetáculos é que isto contraria com 

o ideal moral que ele defende: ―Para lhes agradar é preciso ter espetáculos que acentuem as 

suas inclinações quando seria preciso ter espetáculos que as moderassem.‖ (ROUSSEAU, 

1993, p. 41) De acordo com o autor, ao trabalhar com o impulso em relação a paixões, o 

teatro deixava a razão de lado. Logo, pensar que o teatro poderia ser bom para a 
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moralidade e os costumes de uma cidade como Genebra não condizia com a realidade. 

Esse é um dos motivos que fazem Rousseau argumentar contra a entrada do teatro 

em sua pátria, devido a ele entender que o teatro não poderia ser educativo ou moralizante. 

Segundo Franklin de Mattos, a Carta seria como um ―prolongamento do Discurso sobre as 

ciências e as artes‖ (2009, p. 16), pois também nela o filósofo acusaria as artes de não 

regenerarem as virtudes ou os costumes; muito pelo contrário, seriam as causas de sua 

degeneração. Isso se dá porque, como falamos acima, o objetivo do teatro jamais seria o de 

preocupar-se com o ensino da virtude, mas apenas com as paixões dos espectadores. 

Conforme nos diz Mattos:  

A cena é um quadro das paixões, cujo original está no coração do público, de tal 

modo que existe uma relação de cumplicidade entre um e outro. Se quiser 

sobreviver, o teatro deve adular as paixões prezadas pela plateia, tornando 

detestáveis aquelas que são odiadas de antemão. (2009, p. 17) 

 

Em contrapartida, no Emílio Rousseau parece estar um pouco mais despreocupado 

em relação às consequências do teatro, mesmo concordando que seu objetivo continua o 

mesmo: apenas suprir os prazeres do gosto. Ao fazer com que o aluno assista a esse tipo de 

espetáculo, o preceptor parece não temer pelo desvirtuamento do jovem, o que se explica, 

talvez, pela confiança na boa educação que lhe fora dada e, consequentemente, na maior 

dificuldade de perversão de Emílio. Assim, fala da importância da arte como modo de 

ampliar os conhecimentos de seu pupilo a respeito do gosto: ―Levá-lo-ei aos espetáculos, 

para que estude, não os costumes, mas o gosto; pois é principalmente lá que ele se revela 

aos que sabem refletir. (…) O teatro não foi feito para a verdade, mas para agradar, para 

divertir os homens.‖ (ROUSSEAU, 1999, p. 474) Porém, o preceptor sabe que o que 

ensina para Emílio dificilmente poderia servir a outros que não tivessem a mesma 

educação: ―Permitam-me (…) que por um instante deixe de lado Emílio, cujo coração puro 

e são não pode servir de regra para mais ninguém.‖ (ROUSSEAU, 1999, p. 475) 

Tendo em vista essa preocupação por parte de Rousseau em relação às artes, 

notamos uma semelhança com a inquietação de Platão acerca da entrada dos poetas na 

cidade ideal d‘A República, já que, na Grécia Antiga, a educação era transmitida, em boa 

parte, com o auxílio de mitos e poesia. Quando inicia a reflexão sobre a educação 

necessária aos guardiões, Sócrates afirma a necessidade de que ela seja baseada na música 

e na ginástica, e o desdobramento dessa discussão alcançará a questão sobre a permissão 

da entrada da poesia, e logicamente, dos poetas, no processo de formação desses cidadãos, 

pois dentro da música havia espaço para a literatura. 

No Livro II d‘A República, os interlocutores falam sobre dois gêneros literários: as 



91 

 

fábulas, que são criações, e as histórias verdadeiras. Primeiramente, as fábulas deveriam 

ser ensinadas, mas apenas as que fossem aprovadas pelos governantes da cidade, os quais 

saberiam se elas eram ou não adequadas. Assim, seria necessária a vigilância em relação 

aos autores e propagadores de fábulas, entre eles Hesíodo e Homero. A forma dessas 

fábulas era a de poemas, mas seus conteúdos eram grandes mitos já difundidos e que 

tinham uma importância muito significativa, pois exerciam o papel de transmissores dos 

conhecimentos históricos, das crenças religiosas e até mesmo dos valores morais, em um 

período no qual ainda prevalecia uma cultura que se propagava mais oralmente do que pela 

escrita. 

 Sócrates afirma que em alguns poemas ele encontra mentiras, principalmente no 

tocante aos deuses, e acusa os poetas de terem inventado erros sobre os deuses e heróis
94

. 

Segundo o filósofo, mesmo que tais ideias fossem verdadeiras, o problema estaria no fato 

de elas serem ensinadas para as crianças, as quais ainda estão em formação e precisam de 

bons modelos. Sócrates assevera não ser conveniente contar-lhes  

 

que os deuses fazem guerra contra deuses, armam ciladas e travam combate, o 

que aliás, nem é verdade, se é que achamos que os que vão guardar a cidade 

devem considerar que a maior vergonha é levianamente odiarem-se uns aos 

outros. Longe de nós contar-lhes ou apresentar-lhes, em bordados coloridos, 

lutas de gigantes e muitas outras malquerenças de toda espécie dos deuses e 

heróis contra os parentes e os de sua própria casa. Mas, se vamos persuadi-los de 

que jamais cidadão odiou um outro, o que é uma impiedade, isso deve ser dito 

bem cedo às crianças pelos anciãos e anciãs... É que o jovem não é capaz de 

discernir o que é alegoria e o que não é, mas, quando tem essa idade o que 

apreende das opiniões costuma tornar-se indelével e imutável. (A República, 

378c-e) 

 

Quanto à produção dos poemas, caberia ao governo dar a forma, o molde para os 

poetas encaixarem-se neles. Desse modo, Sócrates condena, por exemplo, Homero, que 

canta em seus versos que os deuses causariam o bem e o mal. De acordo com o filósofo, a 

primeira das leis ou dos critérios que deveriam ser repassados aos poetas seria de que Deus 

não é a causa de tudo, mas apenas do que é bom. A segunda lei seria a de que as melhores 

coisas consistem nas que sofrem menores mudanças, e sendo os deuses bons, eles não 

podem ser cantados como mudando de forma ou mudando a forma de outros seres. E a 

terceira lei seria a de que os poetas não podem cantar os deuses como mentirosos, em 

ações e em palavras.  

Sócrates prossegue afirmando que os deuses devem ser louvados nos poemas 

cantados aos jovens, o que torna necessário pedir aos poetas que omitam os versos 
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 Ver A República, 377d-e. 
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desrespeitosos às divindades: ―não porque não sejam poéticos e o povo goste de ouvi-los; 

mas porque quanto mais poéticas, menos deverão ouvi-los crianças e homens que devem 

ser livres.‖ (A República, 387b) Igualmente, para Sócrates, só seria admissível que a 

mentira fosse usada pelos chefes da cidade tendo em vista o bem dela – como expomos no 

capítulo anterior –, ficando proibido aos poetas e demais cidadãos fazerem o mesmo. 

Devemos ter atenção, segundo o filósofo, no que dizer e como dizer, pois se os jovens 

escutarem narrativas de coisas ruins feitas pelos deuses, cada um inventará motivos para 

cometer os mesmos erros.  

No Livro X, a análise sobre a arte é retomada, fazendo Sócrates várias críticas à 

imitação. Segundo ele, a poesia mimética destruiria a inteligência de quem a escutasse: 

―coisas desse tipo são uma violência contra a inteligência de quantos ouvintes não têm, 

como antídoto, o conhecê-las tais quais são.‖ (A República, 595b) A fim de desenvolver 

sua argumentação, o filósofo busca explicar o que seria para ele imitação (mimesis), e 

retoma a teoria das ideias. O filósofo inicia falando sobre a existência de uma única ideia 

que abarcaria uma gama de exemplares, por exemplo, a ideia de cama. Sócrates diz em 

seguida que um marceneiro se basearia nessa ideia para construir uma determinada cama. 

Por fim, existiria também uma cama que seria retratada por um artista. Portanto, o 

pensador nos explica que desses três tipos de camas, ―uma (...) se encontra na natureza, 

obra, segundo penso de Deus. (…) Outra, feita pelo carpinteiro. (…) E outra mais, a do 

pintor, não é isso mesmo?‖ (A República, 597b) 

 O grande problema que se estabelece nesse momento é a percepção de que o 

marceneiro ou carpinteiro não produz a ideia, ele constrói apenas uma certa cama. Assim, 

nos fala Sócrates: ―Ora, se ele não faz o que é, não poderá fazer o que tem existência real, 

senão apenas o que parece existir, sem, de fato, existir‖ (A República, 597a - grifo nosso). 

Notamos como a ideia tem um peso na teoria de Platão. O que teria existência seria a ideia. 

Logo, a cama feita por Deus seria a mais importante, justamente pelo seu caráter de 

exclusividade: só existe uma ideia de cama, ainda que existam vários exemplares de 

diversos tipos, materiais e também, ainda que existam pinturas diferentes dessa cama. 

Neste sentido, Deus seria nomeado o criador, o marceneiro seria o fabricante e o pintor, o 

imitador. Notamos aqui o problema de Platão com os artistas: eles seriam os imitadores 

não da ―ideia‖, ou seja, da realidade das coisas, mas da aparência das coisas, pois já 

imitariam o modelo criado pelos carpinteiros. 

Queremos frisar a aproximação de Rousseau com esse tema. É digno de nota que 

ele escreveu, entre os anos 1758 e 1763, um ensaio para falar sobre a questão da imitação a 
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partir da obra de Platão, intitulado De l’imitation théâtral: Essai tiré des dialogues de 

Platon
95

. Nesse texto, o autor dialoga com as ideias do filósofo grego, principalmente as 

contidas no Livro X d‘A República. 

Rousseau inicia da mesma forma que Platão, ou seja, criticando os poetas em razão 

da sua arte imitativa: ―Eu vos confesso que eu vejo todos os autores dramáticos como os 

corruptores do povo.‖ (1857, p. 93 - tradução nossa)
96

 Contudo, ele precisa primeiramente, 

para se fazer entender, explicar o que entende por imitação, seguindo o pensamento do 

filósofo grego. Quando alguém imita qualquer coisa, deve ter a ideia dessa coisa. A ideia 

não é algo tátil, ela é abstrata, universal. Em contraposição a ela estão os exemplares, 

podendo existir vários deles; no entanto, existirá uma única ideia.  

Mesmo acompanhando as teses de Platão, Rousseau acrescenta argumentos e 

modifica um pouco a exposição do autor. Uma dessas modificações, como nos explicam C. 

N. Dugan e Tracy B. Strong, diz respeito à analogia que Platão utiliza para mostrar os 

graus de distância em que o artista (imitador) estaria da essência do que foi imitado. N‘A 

República, usa-se a imagem de um carpinteiro criando uma cama, enquanto que Rousseau 

recorre à figura do arquiteto:  

 

A ironia desta substituição é óbvia quando Rousseau escreve que ―o arquiteto 

pode fazer vários palácios com base no mesmo modelo‖. Rousseau, em sua 

escolha de exemplo, mudou o sentido de imitação, de uma arte baseada em um 

entendimento prático do uso de um objeto, para um ato técnico de projeto 

baseado em princípios formais
97

 (DUGAN; STRONG, 2001, p. 337-338 − 

tradução nossa). 

 

Ao fazer isto, o principal objetivo de Rousseau é realizar uma crítica ao que de fato 

lhe interessa: o teatro. Talvez pela maior proximidade do ator (teatral) de um arquiteto é 

que o autor tenha feito uso de outra analogia − de caráter menos prático − com um palácio 

criado por um arquiteto. Para ele, existiriam três palácios: primeiro, a ideia de palácio; 

depois, o palácio criado pelo arquiteto; e, por último, o palácio pintado pelo artista, o qual 

não é o modelo, mas sim uma mera réplica da réplica do modelo original. Temos em 

Rousseau: ―O arquiteto pode fazer vários Palácios do mesmo modelo, o Pintor, vários 

quadros do mesmo Palácio: mas, quanto ao tipo ou modelo original, ele é único.ˮ
98
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 Consideramos não existir nenhuma tradução do presente ensaio; portanto, todas as traduções são de 

responsabilidade nossa. 
96

 ―Je vous avouerai que je regarde tous les Auteurs dramatiques comme les corrupteurs du peupleˮ. 
97

 ―The irony of this substitution is obvious when Rousseau writes that ‗the architect can make several 

palaces based on the same model.‘ Rousseau, in his choice of example, has changed the sense of imitation 

from an artistry based on a practical understanding of an object's use to a technical act of design based on 

formal principles‖. 
98

 ―L'Architect peut faire plusieurs Palais sur le même modele, le Peintre, plusieurs tableaux du même Palais: 
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(ROUSSEAU, 1857, p. 94 - tradução nossa)  

O problema da imitação, visto pelo genebrino nos textos de Platão, é que nem 

sempre as pessoas seriam capazes de perceber que se tratam de imitações, como lemos na 

passagem:  

Se alguém nos diz conhecer um desses homens maravilhosos, nós o 

asseguramos, sem hesitar, que ele está ingenuamente prestigiando um charlatão, 

e que todo o saber desse grande Filósofo está fundado apenas na ignorância de 

seus admiradores, que não sabem distinguir o erro da verdade, nem a imitação da 

coisa imitada. (Ibid., p. 96)
99

 

 

Nesse trecho, Rousseau refere-se àquelas pessoas que afirmam fazer muitas coisas 

ao mesmo tempo, mas que, na verdade estariam apenas na superfície dessas atividades, não 

sabendo de fato fazer algo com profundidade. Porém, o que nos interessa nessa passagem é 

perceber que, para o genebrino, existiriam indivíduos que poderiam ser enganados 

facilmente, tanto por aquelas pessoas (que fazem muitas coisas ao mesmo tempo: são 

hábeis em ciências e artes), como também o povo poderia ser enganado pelos artistas, e 

supomos que também pelo teatro. 

Suas críticas ao teatro vão na direção de que o que seria apresentado nesses 

espetáculos não teria como objetivo a instrução das pessoas, pois se fazia utilizando-se do 

incitamento das paixões, como nos fala:  

 

os que [são] sempre louvados pelo sexo que os subjuga e que eles imitam, não 

têm outras virtudes além de suas paixões, nem outros méritos além de sua 

fraqueza. Assim, legalidade, a força, a constância, o amor pela justiça, o império 

da razão tornam-se insensivelmente qualidades detestáveis, os vícios que nós 

censuramos, os homens são honrados por tudo o que os torna dignos de 

desprezo; e essa inversão das opiniões sãs é o infalível efeito das lições que se 

vai receber no teatro (ROUSSEAU, 1857, p. 101)
100

. 
 

Notamos, então, que as críticas feitas por Platão às artes imitativas − desde a poesia 

até a pintura – almejavam defender a necessidade de distinguir o conhecimento da essência 

das coisas (aquilo que é e deve permanecer igual), por um lado, da imitação que estaria 

afastada alguns graus da essência imutável, por outro, já que tal imitação é enganadora, 

apenas uma ilusão de realidade. É com base nessa argumentação que Rousseau demonstra 
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uma nítida e explícita aproximação com as ideias de Platão, tanto que é levado a escrever o 

ensaio De l’imitation théâtral buscando usá-las e aplicá-las ao teatro. Para o genebrino, sua 

pátria não poderia aceitar a entrada de um teatro, pois este mostraria apenas ilusões de 

realidade a um povo simples, que poderia não perceber a diferença entre ilusão e realidade. 

Após abordarmos como Platão e Rousseau tomam as artes e o luxo como fatores de 

corrupção dos cidadãos, mostraremos agora as previsões que ambos fazem em relação ao 

devir do corpo político, sobretudo no tocante à sua degeneração. 

 

Do percurso do corpo político 

 

No Político e também n'A República, Platão nos fala de formas de governo que ele 

considerava como inferiores, já que apenas a aristocracia por parte dos Reis-filósofos 

poderia ser tida como condizente com uma cidade justa. Entendemos que nessas obras − 

diferentemente do que faz n'As Leis − ele trata de mostrar modelos de constituições o mais 

próximo possível da perfeição. Magnésia é também, como Callipolis, uma cidade 

imaginária, mas nela Platão busca criar uma constituição que pudesse ter uma aplicação na 

prática, ao passo que Callipolis
101

 seria um ideal abstrato
102

. 

Ainda que nessas obras, tanto as abstratas quando a prática, Platão pensasse na 

melhor forma possível de ordenação do corpo político, existiriam situações que acabariam 

por fazer com que esse corpo político se degenerasse. Em Rousseau, vemos que o caminho 

a ser traçado pela comunidade moralizada pensada por ele também tem algumas causas 

inevitáveis de degeneração.  

O importante a ser frisado é que, independente de como se constituir uma 

comunidade, ou mesmo qualquer outro aspecto relevante que distinga uma de outra, para 

Platão, assim como para Rousseau, apenas pela existência do devir histórico sempre 

existirá a decadência da cidade, seja ela qual for
103

. O melhor a se fazer é mantê-la o mais 

próximo possível do ideal para que se alcance uma maior durabilidade. 

Umas das formas de degeneração do corpo político afirmada por ambos os 

filósofos, cada um ao seu modo, seria a existência, ou melhor, a criação de outras formas 

políticas (lícitas ou ilícitas). Platão se posiciona frente a esse tema, mais explicitamente, no 

livro VIII d'A República. Para ele, o governo superior seria composto pelos melhores e 
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mais velhos, ou seja, uma aristocracia formada pelos reis-filósofos. Essa forma de governo 

seria a ―constituição boa‖ (A República, 544a), ou mesmo uma monarquia, mas que fosse 

governada por alguém sábio, como nos fala no seguinte trecho: ―Essa forma de governo de 

que tratamos é uma, mas poderíamos dar-lhe dois nomes... Se, entre os governantes, há um 

que se distingue dos outros, o nome seria monarquia; se são muitos, aristocracia.‖ (A 

República, 445d) Entretanto, todas as demais formas seriam problemáticas ou defeituosas, 

como fala o autor na sequência. Haveria quatro espécies de governos inferiores: a 

timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania.  

A primeira causa de degeneração da cidade justa seria pelo descaso dos governantes 

em relação à união dos membros da cidade. Em Platão, a ação do tempo é também muito 

importante para a degeneração, embora não seja exclusiva. Ainda no livro VIII Da 

República, o autor afirma que a incapacidade dos guardiões de conservarem a ordem na 

cidade
104

 − mediante a separação das almas (metal, ouro, bronze, ferro) −, depois de um 

certo tempo, de modo que não houvesse uma perfeita organização em relação aos 

casamentos, provocaria o nascimento de guardiões mal intencionados, já que não seriam 

puros (não teriam apenas um metal em suas almas, mas sim, misturados). Como podemos 

ver na passagem de Platão: ―se vossos guardiões, por não as levarem em conta, fizerem 

que as noivas se unam aos noivos não no momento certo, os filhos não serão bem dotados 

nem pela natureza nem pela fortuna.‖ (A República, 546d) 

Tendo, portanto, explicado a possibilidade de uma degeneração inicial, os 

interlocutores do diálogo propõem fazer uma oposição entre o que seria o governo mais 

injusto e o mais justo. Eles começam pela timocracia, chamada por Sócrates de 

―constituição que privilegia as honras.‖ (A República, 545c) A timocracia seria o governo 

inferior à aristocracia, a qual já mostramos ser o melhor governo. O problema da 

timocracia é que ela nasceria com a troca de guardiões e guerreiros: quando os filhos 

assumissem os postos dos pais, caso esses fossem mal intencionados, todo o governo 

estaria perdido, já que esses começariam por descuidar-se do bem da comunidade
105

. 

Poderia existir uma mistura nas raças: artesãos com guerreiros, todos com uma mesma 

ambição, isto é, ganhar honrarias e poder, principalmente no que dizia respeito à guerra: ―a 

valorização  dos enganos, dos estratagemas de guerra, a dedicação diurna à guerra, não 

serão essas, na maioria das vezes, suas características próprias?‖ (A República, 548b) 

Como esta seria uma forma de governo intermediária, ela ainda manteria certos aspectos 

                                                 
104

 Mais sobre o assunto, ver Jaeger (2013, p. 938). 
105

 Mais a esse respeito: A República, 546a-546e. 



97 

 

do governo aristocrático, e o governo precedente também seria constituído de certo aspecto 

do timocrático. Da aristocracia permaneceriam as refeições em comum dos guerreiros, o 

foco nas atividades de ginástica e nas disputas guerreiras. 

Desta forma de governo corrompida, nasceria a oligarquia, mais degenerada ainda 

que a anterior, devido às desigualdades iniciais da timocracia estarem mais intensificadas 

nela. Portanto, a marca da oligarquia seria um governo de diferenças sociais entre ricos e 

pobres. Para Platão, o problema dessa forma de governo é a desatenção frente às virtudes e 

o apreço pelas riquezas: ―Quando a riqueza e os ricos são honrados numa cidade, menor 

honra recebe a virtude e os homens bons.‖ (A República, 551a) E o outro problema dessa 

forma governamental é que ela não seria unificada, pois haveria uma cisão baseada nos 

bens dos cidadãos. Nunca seria totalmente harmonizada.  

A oligarquia, por sua vez, começa a transformar-se numa democracia, quando, 

ainda no poder, os oligárquicos passaram a despertar e desenvolver nas pessoas um desejo 

de riqueza. Porém, os pobres acabavam endividados, necessitando recorrer aos mais ricos 

para buscar auxílio. Desse modo, ficavam dependentes dos poderosos: ―Foi por serem 

omissos e permissivos com a libertinagem que, às vezes, nas oligarquias, os governantes 

reduziram à pobreza homens de nobre origem.‖ (A República, 555d) No entanto, em 

ocasiões nas quais todos se reúnem, os pobres percebem que o excesso de riquezas tornou 

os homens do poder destituídos das virtudes guerreiras e políticas, transformando-os em 

preguiçosos
106

, o que dava margem para que os pobres pudessem lutar por um espaço no 

poder. Logo, sentencia Platão: ―Passa a existir a democracia, creio eu, quando os pobres 

vitoriosos, matam uns, expulsam outros, e aos restantes fazem participar do governo e das 

magistraturas em pé de igualdade e, no mais das vezes, os cargos são atribuídos por 

sorteio.‖ (A República, 557a) Nessa forma de governo, o que existe é a liberdade de todos 

os membros, liberdade de se expressarem da maneira que quiserem, onde, ―evidentemente 

cada um poderia organizar para si um modo de vida particular que lhe agrade.ˮ (A 

República, 557b) 

Passamos, para a última forma de governo: a tirania, resultado da degeneração da 

democracia. Ela também se daria pelo desejo insaciável, só que de liberdade, não mais 

apenas de riqueza. Notamos que todas as passagens de uma forma política a outra se dão 

ocasionadas pelos excessos, e com a forma tirânica não seria diferente. Para Platão na 

democracia as pessoas estão tão ávidas por liberdade, que ninguém quer receber ordens de 

                                                 
106

 Ver: A Republica, 556b-c, edição Edufpa, 2000. 



98 

 

outros. Um tirano nasceria das divisões existentes na democracia: haveria a classe dos 

licensiosos, a classe dos que se dedicam às atividades lucrativas, e a classe do povo, esta 

última sendo sempre humilhada pelas duas outras frente às decisões políticas. Assim, do 

povo nasce um defensor, o qual, ao provar do poder, torna-se mau para com aqueles que 

deveria defender, e na primeira oportunidade ele assume o lugar de governante:  

 
Não é verdade, lhe falei, que no começo e nos primeiros dias ele se desmancha 

em sorrisos (…) afirma categoricamente não ser tirano (…) porém, depois de 

resolver seus problemas com os inimigos de fora (…) cogita de suscitar guerras 

em qualquer parte, para que o povo tenha necessidade de um chefe. (A 

República, 566d-e)
107 

 

O veneno do povo, segundo Platão, foi buscar a liberdade sem limites, e acabar 

sendo escravo de um monstro que ele mesmo animou e alimentou. 

Portanto, notamos que tais regimes políticos são problemáticos, pois difeririam do 

que estaria posto como o ideal de cidade justa, sendo vistas, dessa forma, como passíveis 

de corrupção desde o seu nascimento. O nome dado por Platão a essas organizações é o de 

falsas constituições – a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania – e também o de 

partidos. Assim, afirma o filósofo: ―Nenhuma delas é de fato uma constituição, merecendo 

sim verdadeiramente o nome de partido, pois nenhuma constitui uma forma de governo na 

qual a vontade exercida sobre os súditos se casa com a boa vontade desses súditos.‖ (As 

Leis, 832c-d) 

Platão já havia afirmado n‗A República (445c), que ele tinha diante dos olhos 

apenas uma única forma política perfeita ―de virtude‖, e várias formas de vícios, e refere-se 

àqueles quatro maus governos supracitados. Segundo Jaeger, partiriam sempre dos 

governantes, e não dos governados, as modificações na ordem da cidade. Segundo o 

comentador, elas seriam produtos de uma discórdia. (JAEGER, 2013, p. 938) 

Ainda que Platão só detalhe essas formas viciosas de governo no livro VIII d‘A 

República,  já no livro 7 ele começa a falar do que poderíamos ver como o oposto a essas 

facções, ou seja, as causas de manutenção dos governos. Desse modo, ele afirma o liame 

social como um ponto muito importante para essa sustentação:  

 

harmonizando os cidadãos quer pela persuasão, quer pela coação, fazendo que se 

disponham a prestar uns aos outros a ajuda que cada um é capaz de dar à 

comunidade, e, ao criar homens tais na cidade, a própria lei não os faz para 

deixar que cada um se volte para onde quiser, mas para deles servir-se como um 

elo de união para a cidade. (A República, 520a) 
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E continua reiterando que com essa união se teria a certeza de uma administração 

séria, diferente das demais constituições que eles viam, nas quais as pessoas apenas 

brigavam entre si, e assim formavam facções pela busca do poder. Segundo Platão, nas 

cidades em que o ânimo perseverar, o número de facções seria nulo. (A República, 520d) 

 Entretanto, mesmo que Platão buscasse a manutenção de formas de governo com 

nenhum tipo de facção, o próprio autor assevera que a passagem de qualquer forma de 

governo − mesmo que legítima − de uma idealidade para uma realidade é passível de 

corrupções
108

. 

Também Rousseau nos fala sobre as associações parciais que poderiam nascer no 

corpo político. Sua grande preocupação frente a essas facções era por conta de seu peso nas 

deliberações das assembleias populares
109

. Para se tomar decisões nelas, a votação deveria 

ser feita de forma direta e individual, cada um guiando-se pela vontade geral. Quando se 

estabelecem facções, ou seja, grupos criados dentro do Estado, eles criam oposições e os 

votos passam a ser dados em função dos interesses particulares desses grupos, já que os 

indivíduos que os compõem se inclinariam a favor das decisões que os beneficiassem: 

―poder-se-á então dizer não haver mais tantos votantes quanto são os homens, mas somente 

tantos quantas são as associações.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 47) 

Rousseau volta a tratar do assunto no início do livro 4 do Contrato Social
110

. No 

que diz respeito à enunciação da vontade geral, ele afirma que quanto mais acordo entre as 

vontades de todos se obtiver, menos problemas se criarão. O filósofo está se referindo à 

força que ele vê na vontade geral e no corpo político ainda não corrompido, o qual se 

mostra consistente pela confluência entre as decisões: ―todos os expedientes do Estado são 

vigorosos e simples, suas máximas claras e luminosas; absolutamente não há qualquer 

interesse confuso, contraditório‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 117). Notamos que o consenso 

entre as vontades é importante, já que ele demonstra que o povo foi bem educado e todos 

sabem o que é bom para a comunidade. Segundo ele, um Estado formado dessa maneira 

não teria necessidade de muitas leis, e quando se fizesse necessária a criação de novas leis, 

o reconhecimento disso seria alcançado por todos sem grandes dificuldades. 

Podemos notar indícios de um receio do filósofo acerca das oposições de interesses, 

o que se mostra, por exemplo, diferente em outros autores, como, por exemplo, Maquiavel 

e Montesquieu, os quais acreditavam que determinados conflitos eram benéficos para o 
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desenvolvimento do Estado
111

. Supomos que esse receio exista, pois ele caracterizaria 

pontos de possíveis corrupções, já que são sintomas de uma educação não tão consistente 

como a idealizada por ele. 

Contudo, independentemente dos vínculos estabelecidos na formação da república, 

para Rousseau, com o passar dos anos, o laço social tenderia a ir cada vez mais se 

afrouxando, de uma forma em que a vontade geral ficaria cada vez mais subordinada às 

vontades particulares: ―o interesse comum se altera e encontra opositores, a unanimidade 

não mais reina nos votos, a vontade geral não é a mais a vontade de todos, surgem 

contradições e debates, e o melhor parecer não é aprovado sem disputas.‖ (1983a, p. 118) 

Notamos, então, que Jean-Jacques mostra-se avesso a perturbações e, portanto, a 

oposições. 

Entre as principais causas da corrupção do corpo político estaria o enfraquecimento 

das relações cívicas entre os seus membros, quando eles deixam de fazer, conjuntamente, 

aquilo que é preciso para a manutenção da república, e passam a pagar outras pessoas, os 

representantes, para responderem por eles. Segundo Rousseau, é ―a confusão do comércio 

e das artes, é o ávido interesse do ganho, é a frouxidão e o amor à comodidade que trocam 

os serviços pessoais pelo dinheiroˮ (1983a, p. 106).
112

 Vemos o autor citar aí elementos 

que já discutimos enquanto fomentadores de corrupção, como as artes, e podemos entender 

que esse amor à comodidade é tanto à preguiça quanto amor às escolhas particulares. Por 

conta deles, haveria um vícios muito danosos ao Estado, que seriam capazes de dividi-lo. 

Poderíamos pensar que o genebrino é totalmente a favor da unanimidade. Porém, 

isso não se mostra de todo certo, pois ele tem medo da unanimidade quando ela se mostra 

cega e sem propósito, ou seja, quando os cidadãos não têm mais liberdade de escolher e 

transformam-se em escravos sem vontade. Existiria, para Rousseau, apenas uma lei que 

necessitaria da unanimidade, sem exceções: o estabelecimento do pacto social. Colocado a 

cabo no momento de fundação do Estado, o pacto necessitaria da aceitação de todos por ser 

um ato de associação voluntária. Depois disso, a unanimidade não seria estritamente 
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necessária nas deliberações − sendo, claro, preferível de modo ideal. Cláudio Araújo Reis 

salienta que a unanimidade não é requerida para que uma decisão da assembleia soberana 

seja tida como legítima, mas, ―dada a desconfiança que Rousseau frequentemente 

manifesta em relação aos efeitos das dissensões e das divisões, a condição de unanimidade 

parece desejável para a estabilidade de qualquer comunidade política.‖ (2010, p. 21). O 

que mais interessava era a vontade geral ser alcançada, e mesmo que eu, como cidadão da 

república, não concordasse com a decisão da maioria, isto só demonstraria que ―eu me 

enganara e que aquilo que julgava ser a vontade geral, não o era.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 

121) É importante notar que Rousseau não apoia, pura e simplesmente, que a vontade geral 

será expressa na decisão da maioria, pois nem sempre esta consegue perceber o que estaria 

de acordo com interesse comum. Entretanto, quando falamos de Estados bem-ordenados, a 

probabilidade de que a maior parte dos membros siga o que está conforme à vontade geral, 

é mais elevada.  

Mesmo que possua muitos elementos semelhantes e ideias em comum com Platão, 

Rousseau posiciona-se diferentemente dele no tocante às formas de governo. No Contrato 

Social
113

, ele diz que o governo − isto é, o poder executivo da república − pode ser 

exercido por todos os cidadãos ou sua maior parte, constituindo assim uma democracia; 

pela menor parte do povo, em uma aristocracia; ou ainda por um único homem, sendo 

assim uma monarquia. 

Para Rousseau, qualquer uma dessas formas poderia ser utilizada em uma 

república, pois seu uso dependeria das características do Estado em que fosse instituída, 

variando em relação a aspectos como: tamanho do corpo político, quantidade populacional, 

qualidades climáticas, etc. No entanto, o genebrino também nos mostra que existem formas 

de governo que tendem a ser mais vantajosas do que outras, embora todas tenham algum 

tipo de problema. Pensadas idealmente, elas podem funcionar bem, mas quando as 

colocamos em prática, certas dificuldades aparecem. 

Acerca da democracia, o receio do filósofo aparece na mistura de funções nessa 

forma de governo, pois o povo concentraria os poderes legislativo e executivo. Para ele, 

quem faz as leis não deveria aplicá-las: ―Nada mais perigoso que a influência dos 

interesses privados nos negócios públicos.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 84) Por isto, a 

democracia seria difícil de existir concretamente, como nos fala o autor: ―Tomando-se o 

termo no rigor da acepção, jamais existiu, jamais existirá uma democracia verdadeira‖ 
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(ROUSSEAU, 1983a, p. 84). Isso se deve, igualmente, ao fato de existirem muitas 

variáveis em jogo para a existência de uma democracia: o Estado precisaria ser bem 

pequeno, deveria haver uma simplicidade nos costumes e pouco luxo. Contudo, Rousseau 

finaliza afirmando a perfeição dessa forma de governo, sendo possível, assim, apenas aos 

deuses. 

Já a monarquia seria a forma mais problemática, uma vez que o poder decisório de 

execução das leis estaria concentrado nas mãos de apenas um cidadão. Quando Rousseau 

descreve o governo, ele o chama também de príncipe, mesmo se fosse um corpo coletivo, o 

que não seria o caso da monarquia: 

  

Exatamente ao contrário das outras administrações, nas quais um ser coletivo 

representa um indivíduo, nesta um indivíduo representa um ser coletivo, de 

modo que a unidade moral, que constitui o príncipe, é ao mesmo tempo uma 

unidade física, na qual todas as faculdades, que a lei com tamanho esforço reúne 

no outro, se encontram naturalmente reunidas. (ROUSSEAU, 1983a, p. 88) 

 

Portanto, o risco de essa pessoa individual utilizar-se da força pública em 

detrimento da vontade do povo seria grande. Segundo o autor, nesse governo, mais do que 

em qualquer outro, a vontade particular constrói um grande poder e tudo caminha não para 

a felicidade do bem comum, mas, principalmente, tudo se volta contra o Estado na visão de 

Rousseau
114

. Entretanto, existiria uma condição na qual a monarquia se mostraria 

necessária: quando se tratasse de Estados muito populosos e muito grandes em extensão, já 

que o poder do governante teria de ser maior para garantir que os cidadãos obedecessem às 

leis. 

Comparada à democracia e à monarquia, a forma de governo que Rousseau 

considerava a melhor era a aristocracia. Sua adequação se daria pela descentralização do 

poder executivo, o qual estaria dividido entre alguns cidadãos. Segundo o autor, as 

primeiras organizações, ainda familiares, baseavam-se na aristocracia. Todos os chefes de 

família tomavam as decisões entre si, e assim a aristocracia foi, primeiramente, um 

governo formado com base na experiência. Com o decorrer do tempo, esse critério 

modificou-se por conta das desigualdades sociais, e passaram a valer critérios como a 

riqueza e a hereditariedade. Entretanto, o autor acredita que a melhor forma de escolha 

para compor o governo aristocrático deveria ser a eleição, a fim de evitar que seu 

funcionamento seja corrompido. Para demonstrar sua preferência por essa forma de 

governo, declara Rousseau: ―Em uma palavra, a melhor ordem e a mais natural é que os 
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mais doutos governem a multidão, quando se tem certeza de que o fazem visando o 

benefício dela e não o seu‖ (1983a, p. 87). 

Essas formas podem ser, como já falamos, estabelecidas em quaisquer lugares, tudo 

dependerá das condições específicas do Estado: ―Em todos os tempos, discutiu-se muito 

sobre a melhor forma de governo, sem considerar-se que cada uma delas é a melhor em 

certos casos e a pior em outros.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 83) Portanto, podemos supor que 

o mais importante é analisar essas condições particulares de cada local, e, de forma geral, 

atentar para o que Rousseau nos fala no capítulo I do último Livro do Contrato Social, no 

qual ele descreve a união de todos os cidadãos num único corpo, compartilhando, por 

conseguinte, uma única vontade, como ideal para a conservação da comunidade 

republicana. Neste contexto, as leis do Estado seriam claras e simples. Assim, um sistema 

político bem-ordenado, independente de qual forma de governo fosse admitida, seria 

aquele que possuísse poucas leis e, havendo a necessidade, novas leis seriam promulgadas 

sem grandes disputas entre os cidadãos. 

No entanto, nenhum Estado mostra-se perfeito no âmbito real, a ligação entre todos 

os seus membros, com o tempo, tende a ficar cada vez mais frouxa, e assim ―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.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 118)
115

 Isto é o que 

nos fala Rousseau no início do livro 4 do Contrato social, mas ele já havia nos mostrado, 

nessa mesma obra, ainda no livro 3 (capítulos X e XI), que a diferença entre as vontades 

particulares e a vontade geral − única capaz de guiar o corpo político ao bem comum−  

poderia levar à decadência do Estado. Isso acontece porque muitas vezes se acaba por 

enfraquecer o poder do soberano frente ao governante. Tal processo ocorre devido à 

tendência do governo concentrar o poder em suas mãos. Ao se manifestar esse problema, 

geralmente se inicia uma série de mudanças na constituição política e no exercício do 

poder. No entanto, duas seriam as formas principais de degeneração da república: a 

contração do Governo e a dissolução do Estado.  

A partir da concentração do poder nas mãos do governo, segundo Rousseau, 

haveria uma contração do poder executivo, passando-se da democracia, por exemplo, para 

a aristocracia, ou da aristocracia para uma monarquia, o que daria mais condições ao 
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governante para usurpar a soberania popular. Na medida em que o corpo político sofre essa 

mudança, algumas medidas podem ser tomadas para evitar sua ruína de forma mais rápida. 

Lourival Gomes Machado faz uma analogia entre o Estado em decadência e alguém no 

momento da velhice, quando é necessário utilizar-se de artimanhas e recursos para 

prolongar a vida: ―(…) o Estado, em sua tendência a degenerar, pode recorrer a processos 

reconstituintes como esses de contrair o Governo já comprometido pelas divisões, 

imposições dos interesses privados, etc.‖
116

 Assim, a degeneração pode ocorrer por ação do 

príncipe como um todo ou de parte de seus membros. 

Na fase mais avançada da decadência, verifica-se a ruína do Estado, e não só do 

governo, quando haveria a dissolução do corpo político e a anarquia reinaria. Neste 

momento, a democracia viraria oclocracia, a aristocracia se tornaria oligarquia, e a 

monarquia acabaria em tirania. (ROUSSEAU, 1983a, p. 101) A esse respeito, Starobinski 

nos diz que o triste fim seria que ―O devir histórico, de início lenta alteração, toma o rumo 

da catástrofe.‖ (2011, p. 405) 

Portanto, independente de todos os cidadãos concordarem ou não nas assembleias 

soberanas, o que Rousseau temia era a formação de associações parciais que entrassem em 

oposição com os demais e levassem à degeneração da forma de governo, tal como vimos 

em Platão.  

Como vimos, n'A República ele assevera que o tipo de governo que se estabelecia 

era muito importante para a determinação do fim ou continuação da cidade. No entanto, 

Barros (1995) defende que a principal causa de degeneração da comunidade pensada pelo 

filósofo é sua transição do plano ideal (enquanto um modelo de politeia) para o plano 

empírico. Dessa forma, podemos afirmar que a questão temporal tem grande peso como 

problemática para Platão.  

N‘A República (543a-546a), quando os personagens tentam rever os passos 

necessários ao bom ordenamento da cidade, Sócrates afirma que ainda que seu projeto se 

mostrasse perfeito, nenhum corpo político estaria isento de corromper-se: ―É difícil que 

uma cidade assim constituída seja abalada, mas, como tudo o que nasce sofre corrupção, 

nem tal constituição durará para sempre, mas se dissolverá.‖ (A República, 546a) Ele usa a 

imagem do nascimento, afirmando que tudo que nasce já estaria imediatamente em 

corrupção.  

Em Rousseau, notamos que a diferença entre as vontades particulares e a vontade 
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geral no corpo político é inevitável. Desse modo, é como se a degeneração do corpo 

político fosse algo fadado a acontecer
117

. Rousseau recorre a uma analogia semelhante à de 

Platão, como percebemos na seguinte passagem no capítulo do Contrato Social intitulado 

Da morte do corpo político: ―Tal é a tendência natural e inevitável dos governos, mesmo 

dos mais bem constituídos (…). O corpo político, como o corpo do homem, começa a 

morrer desde o nascimento e traz em si mesmo as causas de sua destruição.‖ 

(ROUSSEAU, 1983a, p. 102 - grifo nosso) 

 

Rousseau e Platão avessos à liberdade? 

 

Ao longo de toda a dissertação, buscamos mostrar as características que formariam 

um corpo político, dariam sustentação a ele, e também os motivos para sua degeneração. 

Alguns desses aspectos nos despertaram uma discussão já iniciada por vários 

comentadores acerca do papel da liberdade nas comunidades de Platão e de Rousseau. 

É no Contrato social que Rousseau nos mostra uma saída para evitar que a 

formação do Estado signifique perda de liberdade. A solução se constituiria em ordenar o 

corpo político de modo que todos nele estivessem igualmente sujeitos à vontade geral. Essa 

sujeição aconteceria desde o momento de fundação da sociedade civil, cujos membros 

precisariam alienar seus direitos, bens e tudo o mais em prol da comunidade. Tal alienação 

serviria como um elo e como um elemento igualitário. Lembremos que a liberdade para 

Rousseau era a sujeição a uma lei que nós mesmos decidimos acatar, ou seja, os cidadãos 

estatuem leis para si próprios na república. Quando alguém apenas obedece sem refletir 

acerca do que está fazendo, ele age como escravo, e quando obedecemos a algo deliberado 

por nós mesmos, exercemos nossa liberdade. Consequentemente, ser livre seria ter 

capacidade para refletir e escolher seguir determinadas leis, como as da vontade geral. 

Em relação a essa completa doação de si ao corpo político, Rousseau recebe 

diversas críticas que o acusam de conceder pouco espaço à liberdade individual no âmbito 

da república, já que as vontades particulares deveriam estar subordinadas à vontade geral 

do Estado. Robert Derathé fala sobre o descontentamento de alguns autores frente à 

organização do sistema político rousseauniano, chamando-o de tirânico ou totalitário: 

 

O pacto social exige como cláusula essencial ―a alienação total de cada 

associado com todos os seus direitos à toda a comunidade‖. Tal alienação 
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confere ao Estado ―um poder absoluto sobre todos os seus membros‖, e 

compreendemos por que tantos intérpretes de Rousseau o tenham reprovado por 

ele ter, ao contrário do que afirma, sacrificado a liberdade individual à 

onipotência do Estado (2009, p. 336). 

 

 

Essa característica da alienação total, aliada à sujeição à vontade geral, nos leva a 

questionar se não existiria pouco espaço para a tomada de decisões particulares. Nesse 

sentido, Rousseau argumenta acerca do poder absoluto que a vontade geral ganha, mas faz 

uma ressalva quanto à necessidade de percebermos que ela não é apenas uma pessoa 

pública, pois é formada também por particulares, e que os direitos desses cidadãos 

precisam ser respeitados, inclusive em se tratando do âmbito privado. Quando estiver em 

questão o âmbito coletivo, certamente é a vontade geral que deve prevalecer. Ele explica 

também que a alienação total refere-se apenas ao que diz respeito à utilidade pública. 

Entretanto, a crítica que Rousseau ainda sofre em relação a essa explicação é que, de toda 

forma, é o soberano que deliberará sobre o que cabe ao público e o que cabe aos 

particulares. (ROUSSEAU, 1983a, p. 48-49)
118

  

Não apenas sobre a filosofia de Rousseau, mas também paira sobre a filosofia de 

Platão a dúvida acerca da existência ou não de um espaço para a liberdade, dada a 

centralidade do que buscamos enfocar aqui, ou seja, a grande integração das comunidades 

idealizadas em suas obras. Refletiremos acerca de algumas ideias da autora Gilda Naécia 

Maciel de Barros (1995) acerca do pensamento de Platão, mas estenderemos essa 

discussão também a Rousseau. 

Para falar sobre o filósofo grego, Barros utiliza a expressão Estado total a fim de 

caracterizar o tipo de integração que se vê em suas teses. Com isto, a autora quer dizer que 

todo o sistema político e social respondia a comandos absolutos, ou seja, havia uma 

totalidade nas relações e nos demais elementos dentro da cidade. Tal expressão nos parece 

anacrônica, devido a ela não existir no período de Platão, assim como de uso arriscado, por 

aproximar a experiência grega das vivências históricas referente aos regimes totalitários do 

século XX, correndo o risco de gerar equívocos. Tendo em mente tais ressalvas, vamos 

analisar a seguir se o que Barros propõe acerca do ideal de Estado uno pode auxiliar nosso 

entendimento sobre as obras platônicas e indicar algumas repercussões desse ideal nas 

obras de Rousseau. 

A autora pretende demonstrar que o ―fenômeno totalitário‖ é anterior a Platão, e 

que, portanto, faria parte, anteriormente, do mundo grego. Esse fenômeno seria, para ela, 
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um elemento fascinante na cultura humana porque, seguindo o entendimento de Roque 

Spencer Maciel de Barros
119

, significaria ―a renúncia de si e a entrega ao todo.‖ (citado por 

BARROS, 1995, p. 3) Ainda para Spencer, a cultura grega assinala no homem uma 

ambiguidade essencial: 

 

ora nô-lo apresenta como sujeito autônomo e diferenciado da totalidade, 

responsável por seus atos e consciente das consequências deles, ora rejeitando ou 

questionando essa condição de sujeito e se pensando, não como um todo 

independente, mas como parte de um conjunto maior que o supera e absorve. 

Com esta última hipótese é que identificamos o fenômeno totalitário. (citado por 

BARROS, 1995, p. 4) 

 

Segundo G. M. de Barros, desde que os gregos passaram a perguntar-se sobre suas 

vidas e seus destinos, buscaram ser autônomos. Porém, o homem grego também reconhece 

seus limites em tal esforço: ―Nesse espaço, ele demarca as fronteiras entre o que dele 

depende e o que lhe escapa e faz uma persistente afirmação da vontade diante da 

alteridade, que ameaça aniquilá-lo (deuses, destino, acaso, tiranos, desgraças etc.), 

restabelecendo a ambigüidade (sic) que acompanha a existência.‖ (BARROS, 1995, p. 

4)
120

 A fim de fundamentar sua análise acerca de em que medida o fenômeno totalitário 

teria se manifestado na Grécia, Barros acredita ser necessário definir o que seria política. 

Em uma primeira definição, ela define a política grega como tudo aquilo que se referiria à 

polis. E, em uma segunda definição, seria tudo aquilo que é público. Temos, portanto, a 

diferença entre o polítes e o idiótes. Polítes sendo entendido como o cidadão, aquele que 

participa da vida na polis, segundo a autora, tudo que estaria ligado à cidade, à vida urbana. 

Já o idiótes seria o que estivesse ligado a um âmbito mais individual, ou seja, à vida do 

particular. 

Segundo Barros, de forma geral, a separação entre os âmbitos era bastante 

complicada de ser realizada: ―qualquer aspecto da vida grega (...) esteve (...) sob o raio de 

ação da polis.‖ (1995, p. 7) Percebemos que a ação da polis sobre o indivíduo se dava de 

forma bastante efetiva, pois ela era caracterizada por uma unidade nos âmbitos econômico 

e social. Assim, não havia ―o indivíduo‖ independente da polis. A autora afirma que Vitor 

Ehrenberg consegue explicar melhor, em sua obra Der Staat der Griechen, essas questões 

sobre o público e o privado voltando o olhar para a questão da unidade da polis. De acordo 
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com ele, o indivíduo só podia sentir-se cidadão se ele o fosse enquanto membro de uma 

família e de uma frátria. Não existia a diferença entre Estado (o qual deveria ser uma 

unidade) e sociedade (a qual deveria ser a pluralidade de membros). Os cidadãos eram o 

Estado e a sociedade ao mesmo tempo, não havendo assim espaço para essa separação 

entre público e privado, como nos diz a autora sobre o texto de Ehrenberg: ―A pequena 

extensão territorial também fazia o indivíduo sentir-se ligado tanto ao Estado quanto à 

sociedade, sempre e de forma marcante.‖ (BARROS, 1995, p. 7) 

 Tal quadro difere drasticamente da situação vivida por nós nos dias de hoje, 

situação na qual conseguimos separar com maior nitidez os limites da interferência do 

Estado em nossas vidas de cidadãos. Logicamente que essa linha de demarcação acarreta 

benefícios (maior liberdade individual), mas também prejuízos, já que temos menor 

integração com o Estado e com os outros cidadãos. 

No entanto, para os gregos não havia qualquer tipo de restrição nessa relação com a 

polis, pois o entendimento de liberdade que eles tinham era bem diferente do nosso. Não 

existia o homem separado da relação com a cidade. Dessa maneira, Barros afirma que os 

gregos colocavam em primeiro lugar a polis, subordinando suas vidas particulares a ela: ―O 

totalitarismo, tal como entendemos, consistiria, em primeiro lugar, na atitude que pensa a 

esfera da política como um campo ontológico privilegiado que, por isso mesmo, pode e 

deve abarcar toda a esfera do humano.‖ (BARROS, 1995, p.11) 

Após essa teorização, a autora nos mostra alguns exemplos para ilustrar o 

fenômeno totalitário na Grécia. O primeiro é de Esparta clássica, que seria uma situação 

real, e o outro estaria contido na cidade ideal d‘A República de Platão. No caso da Esparta, 

ela haveria tido uma fase na qual estava mais aberta às letras, mas após esse período houve 

um fechamento, um bloqueio em relação a esse tipo de vida. Então a cidade tornou-se a 

Esparta clássica, militarizada, voltada somente para a guerra. Esse fechamento foi levado 

às últimas consequências: 

 

não é uma polis que reclama a obediência do homem, tão somente, mas se 

propõe a plasmá-lo, à sua imagem e semelhança. É, pois, mais do que uma polis 

autoritária, porque quer criar um homem novo, e encontra, então, o instrumento 

ideal para fazê-lo, na ausência de recursos da tecnologia e dos meios de 

comunicação, na educação. (BARROS, 1995, p. 12) 

 

Essa polis, então, poderia, ser definida como um Estado total. Para essa definição, 

alguns elementos foram notados pela autora, como a rejeição do luxo e da moeda, 

elementos também condenados por Platão e por Rousseau. Dessa forma, o cidadão da 

Esparta clássica achava-se livre, tendo sido educado no espírito coletivo, sentindo-se parte 
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do todo e, sobretudo, ―O espartano é livre, ensinam os textos, porque é súdito da lei.‖ 

(BARROS, 1995, p. 14) Temos a ideia da lei baseando toda a cidade, como sendo a fonte 

de obediência e respeito à coletividade. Buscaremos mostrar que essa ideia também está 

presente em Platão e em Rousseau. Assim, para ambos, Esparta seria um caso concreto que 

se aproximaria dos seus respectivos ideais de ordenamento político, representando, para o 

genebrino, uma fonte essencial de seu republicanismo
121

. 

Referindo-se ao pensamento de Platão, Barros chama a atenção para o objetivo de 

integração da vida em comum que, segundo o filósofo, precisa ser priorizado. Neste 

sentido, é interessante ver o que Norberto Bobbio escreve a respeito das possíveis causas 

de corrupção de uma comunidade na visão do filósofo grego, e também as consequências a 

que esse pensamento leva: 

 
Como se manifesta a corrupção do Estado? Essencialmente pela discórdia. Esse 

é um dos grandes temas da filosofia política de todos os tempos − um tema 

recorrente. Sobretudo devido à reflexão política que examina os problemas do 

Estado não ex parte populi (porque deste ponto de vista o problema de fundo é o 

da liberdade), mas ex parte principis − isto é, do ponto de vista daqueles que 

detêm o poder e que têm a responsabilidade de conservá-lo. Para os que 

consideram o problema político ex parte principis (e Platão é seguramente um 

deles, talvez o maior de todos), o tema fundamental não é o da ―liberdade‖ do 

indivíduo com respeito ao Estado, mas o da ―unidade‖ do Estado com relação ao 

indivíduo. Se este é o bem maior, o mal será a discórdia − princípio da 

desagregação da unidade. (1981, p. 51) 

 

Dessa forma, a melhor polis seria aquela que se organizaria com mais peso na 

coletivização, como chama Barros: ―A ideia de que a polis é a que melhor realiza a 

socialização (ou coletivização) do homem (tudo em comum - um só corpo e alma) 

completa-se com a ideia segundo a qual o bem particular divide e o geral reúne.‖ (1995, p. 

14-15) Mais adiante, a autora conclui: ―Vejo claramente na cidade ideal de Platão o 

modelo de uma polis totalitária. Modelo que utiliza a educação como instrumento 

privilegiado de formação de opinião, buscando a uniformidade e a unanimidade. A 

dissidência resulta do trabalho imperfeito do político-tecelão.‖ (1995, p. 16) 

Concordamos em parte com a autora, devido a notarmos em Platão essa 

preocupação com elementos que tivessem uma base comunitária mais reforçada. 

Buscaremos mostrar de forma mais detalhada esses elementos, mas refletimos que o termo 

totalitário mostra-se, mais uma vez, anacrônico. 

Quando analisamos o posicionamento de Barros em relação a Rousseau, no que 
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tange à questão do Estado total, percebemos que a autora questiona a não existência de um 

espaço para a liberdade individual em sua república. Reportando-se a Platão e a Rousseau, 

ela escreve: ―Ambos acabam com a liberdade de associação, de opinião, de crença, de 

ensino, de empreender, ao se propor controlá-las.‖ (BARROS, 1995, p. 161) A autora 

argumenta que existem indicações muito precisas do que se deve fazer, como as que Platão 

dá n' As leis ou mesmo n'A República, e vemos essa ―tábua de indicações‖, como chama 

Barros, mais branda ou implícita em Rousseau. Podemos percebê-la nos órgãos pensados 

por ele para coagir os cidadãos, como a censura e o tribunal de honras. Além disso, a 

autora frisa a crítica que Rousseau faz a qualquer tipo de associações: ―as leis civis devem 

restringir-se ao mínimo necessário. Toda associação parcial é condenada e se não há como 

evitá-la, urge multiplicar tais associações para enfraquecê-las.‖ (BARROS, 1995, p. 161) 

O pensamento acerca das possibilidades para uma forte integração civil está ligado 

à reflexão sobre como se dá a socialização na concepção de Rousseau, e não há outra 

forma de compreender isto sem retornarmos ao segundo Discurso, obra na qual o autor 

busca conhecer tanto a origem da sociedade quanto a origem da desunião entre os homens. 

Em outras palavras, ele investigou a origem do mal, compreendendo-a como advinda da 

transformação dos sentimentos naturais e também da passagem do estado natural para o 

estado civil. 

O que se torna intrigante é que, no entanto, o estado civil não é apresentado pelo 

genebrino como algo necessariamente negativo, mas aqui precisamos fazer uma ressalva 

para não perdermos de vista algumas especificidades referentes a obras diferentes do 

mesmo autor. No segundo Discurso, Rousseau faz algumas observações negativas frentes à 

passagem do estado de natureza para o estado civil, o que já foi salientado por nós no 

tópico Da idade de ouro, ao falarmos sobre o fim pessimista desta obra. Entretanto, é no 

Contrato social que tudo o que o homem poderia ter no estado natural seria substituído por 

outros elementos que caberiam ao estado social: seus instintos seriam trocados por 

preceitos morais e regras de justiça, sua liberdade natural por uma liberdade civil, política e 

moral, como nos fala Barros: ―Ao atualizar uma sociabilidade apenas virtual, poderá, em 

sociedade chegar ao máximo de sua própria natureza.‖ (1995, p. 192) Percebemos que, em 

estado social, por conta de o homem estar em maior contato com seus semelhantes, sua 

condição pode melhorar ou piorar, mas tudo dependerá da ordem política. 

Assim, quando analisamos a socialização nas reflexões filosóficas de Rousseau, 

fazendo referência à questão da liberdade, não podemos deixar de enfatizar que, ainda que 

o autor seja criticado por diminuir o espaço da liberdade, algumas de suas ideias remetem a 
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uma abordagem mais individualista. Basta que recordemos o motivo que leva os homens a 

verem de forma vantajosa a união em sociedade, a saber, suas proteções individuais. No 

segundo Discurso, Rousseau nos mostra que o homem selvagem vivia solitariamente e 

bem. No entanto, em Do Contrato social, o autor já afirma que a reunião em sociedade 

traria vantagem aos homens: pela substituição da insegurança no Estado de natureza, pela 

liberdade civil e pela proteção dos bens reconhecidos como propriedades pelo soberano, 

dentre outras vantagens. Entretanto, ainda assim, Rousseau sofre críticas apontando-o 

como avesso ao individualismo ou à liberdade. 

O que o genebrino pretende discutir logo no primeiro capítulo do Contrato Social é 

se essa passagem − de nossa condição natural (independente do estado de natureza ter ou 

não acontecido) − para a sociedade civil seria possível, e caso a resposta fosse positiva, de 

que forma isso seria compatível com a manutenção da liberdade. Dessa maneira, a 

constituição de um corpo político bem ordenado poderia ser alcançada se os homens 

fossem iguais e livres civilmente. A igualdade civil seria conseguida por meio da alienação 

total por meio da qual os associados entregariam seus bens, seus direitos e suas pessoas à 

comunidade: ―a condição é igual para todos, e, sendo a condição igual para todos, ninguém 

se interessa por torná-la onerosa para os demais.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 32) Após esse 

momento de alienação total, ter-se-ia o nascimento de um corpo coletivo e moral formado 

por todos os membros e no qual todos eles se encarregariam de mantê-lo. Logo, nesse 

momento de alienação total, todos dariam um consentimento
122

 tácito para a formação da 

sociedade. 

Tal corpo político seria uno (uma associação de membros) e sua vontade também 

deveria ser una. Todos os cidadãos deveriam ser guiados por uma vontade que atendesse 

sempre ao bem desse corpo coletivo, sendo chamada assim de vontade geral. Ignorar-se-ia 

o que há de diferente nos desejos particulares de cada um, e se concentraria no que há de 

comum entre eles. É por esse motivo que, para Rousseau, a vontade geral não pode estar 

errada, já que ela contempla os interesses compartilhados pelos participantes da sociedade. 
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Para Barros, apenas com o respeito às diferenças entre as duas ordens existentes − a 

ordem natural (instintos, sentimentos naturais) e a ordem social (sua moralidade, liberdade 

moral) − é que o homem poderia controlar seu progresso ou retrocesso frente ao seu 

percurso. Ou seja, os âmbitos não podem ser misturados: o homem não poderia viver como 

um selvagem no estado social, assim como não tinha características civis no estado de 

natureza.  

Por isso, afirma Rousseau que o homem precisaria ser desnaturado para tornar-se 

cidadão. Desnaturar-se seria deixar de ter uma existência independente, tal como a dada 

pela natureza ao homem, e adquirir uma existência parcial, dependente de um todo maior, 

ou seja, do Estado. Quem estaria incumbido dessa missão, como Rousseau nos mostra no 

Contrato Social, seria o Legislador. Caberia a ele conduzir a transformação do homem de 

um ser individual para um ser coletivo. O homem deveria, a partir desse momento, pensar 

não mais em si como um ser particular, mas sempre como parte de uma comunidade, 

mesmo que nascente. Dessa maneira, caso ele seguisse a vontade geral, estaria 

manifestando essa transformação de indivíduo para membro da coletividade: 

 

Desde o momento em que essa multidão se encontra assim reunida em um corpo, 

não se pode ofender um dos membros sem atacar o corpo, nem, ainda menos, 

ofender o corpo sem que os membros se ressintam. Eis como o dever e o 

interesse obrigam igualmente as duas partes contratantes a se auxiliarem 

mutuamente, e os mesmos homens devem procurar reunir, nessa dupla relação, 

todas as vantagens que dela provêm. (ROUSSEAU, 1983a, p. 35) 

 

Como vimos acima, a vontade geral estaria sempre certa devido a ela visar ao bem 

comum antes do bem individual, de modo que cada um também seria beneficiado pelo bem 

da comunidade. Dessa maneira, a vitória das vontades particulares em momentos de 

importantes decisões no corpo político significaria a ruína dele, pois isso demonstraria que 

o Estado não está mais ligado por um espírito social. 

No Tratado sobre a economia política, o genebrino escreve sobre como o eu 

humano
123

 pode ficar concentrado em uma atividade que ―absorve todas as virtudes e 

constitui a vida e o ser das mentes mesquinhas.‖ (ROUSSEAU, 2003a, p. 23) Em oposição 

a esse predomínio do interesse particular, Rousseau ressalta o interesse público que deve 

prevalecer no eu social a fim de que nossas inclinações naturais não criem obstáculos à 

vida em comum. 

Para o filósofo, uma das causas de degeneração da sociedade poderia ser a 

desigualdade social, o que faz com que o indivíduo sempre decida pelo seu próprio bem 
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em detrimento do bem dos demais. Como vemos no seguinte trecho do capítulo I do livro 3 

do Contrato social:  

 
Há uma diferença essencial entre esses dois corpos: o Estado existe por si mesmo 

e o Governo só existe pelo soberano. Desse modo, a vontade dominante do 

primeiro só é, ou deveria ser, a vontade geral ou a Lei, e sua força não é senão a 

força pública nele concentrada: desde que deseje derivar de si mesmo qualquer 

ato absoluto e independente, começa a afrouxar-se a ligação do todo. Enfim, se 

porventura tivesse o príncipe uma vontade particular mais ativa do que a do 

soberano e, para obedecer a essa vontade particular, se utilizasse da força pública 

de que dispõe, de modo que se teriam, por assim dizer, dois soberanos, um de 

direito e outro de fato, imediatamente a união social desapareceria e dissolver-se-

ia o corpo político. (ROUSSEAU, 1983a, p. 78) 

 

Nesse contexto de degeneração, uma educação cívica inadequada ―reforça a 

contradição social à medida que não impede o florescimento, no coração de cada um, de 

paixões anti-sociais; essa educação, conivente com a ordem social ilegítima, não plasma o 

espírito social.‖ (BARROS, 1995, p. 198) Portanto, a boa socialização deveria levar o 

homem a um estado igualitário. 

Essa questão da socialização em Rousseau é uma grande diferença existente em 

relação a Platão. A cidade d‘A República era harmoniosa devido a uma hierarquia que 

distinguia as classes de cidadãos e culminava no governo dos filósofos. No caso da 

república do Contrato Social, todos teriam os mesmos direitos e deveres como cidadãos, 

embora alguns, temporariamente, pudessem desfrutar de mais poder do que os outros 

mediante o exercício de magistraturas. No entanto, em relação ao âmbito social e 

econômico, Rousseau parece buscar não uma igualdade de fato, mas uma equidade: ―que 

nenhum cidadão seja suficientemente opulento para poder comprar um outro e não haja 

nenhum tão pobre que se veja constrangido a vender-se.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 66) 

Também n‘As Leis, Platão se mostra seguro de que para um bom ordenamento da 

cidade, cada um deveria estar em equilíbrio com a comunidade, sabendo trabalhar seus 

apetites particulares para que estes não se sobressaíssem frente ao bem coletivo. Notamos 

que a subordinação da vida individual à vida coletiva é efetuada, e necessita do elemento 

divino. 

Analisamos que esse pensamento também pode ser aproximado de Rousseau 

devido a percebermos traços bem fortes de uma reprovação do predomínio dos interesses 

particulares no interior da sociedade civil. Tais traços podem ser encontrados no Contrato 

Social, mais precisamente no conceito de vontade geral
124

, já que seria essa disposição que 

o corpo soberano (o povo que estabelece as leis na cidade) precisaria ter para sempre 
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buscar o bem da sociedade. Todos deveriam decidir segundo a vontade geral que, para 

Rousseau, estaria sempre certa, mesmo que as vontades particulares entrassem em 

confronto com ela.  

Vejamos como a proposta do autor se apresenta no Projeto de Constituição para a 

Córsega, a fim de que possamos analisar sua concepção ―mais aproximada da prática‖ de 

uma comunidade, e em que medida haveria nela espaços para as liberdades individuais. 

A Córsega é uma ilha, atualmente uma província francesa, mas que na época de 

Rousseau havia se tornado independente do domínio genovês. O autor buscou criar um 

―plano de governo‖ para ela, pois, segundo acreditava, esse seria um dos poucos lugares 

nos quais se poderia, ainda, implantar boas leis, já que teria um povo sem muitos costumes, 

num local afastado − por conta de sua condição geográfica − e apenas com alguns poucos 

preconceitos. 

A primeira precaução a ser tomada em relação a essa constituição seria não separar 

nesse local o governo e os governados, uma vez que essa seria a forma perfeita para que 

abusos não ocorressem. Quem é governado deve fazer parte da governança do seu local, 

pois sua existência dependerá desse país e ele não quererá sua ruína. 

Ademais, ―A situação vantajosa da ilha da Córsega e as qualidades positivas da 

natureza dos seus habitantes parecem oferecer-lhes uma razoável expectativa de que 

possam florescer e deixar a sua marca na Europa.‖ (ROUSSEAU, 2003b, 180) Para que 

isso fosse conseguido, seria necessário que essa ilha tivesse ou conquistasse uma 

estabilidade referentes aos próprios recursos. Isso se mostrava necessário, inclusive, para 

evitar os problemas referentes à criação de facções entre os seus cidadãos
125

. 

A estabilidade, no entanto, não se referiria a um ganho econômico, pois Rousseau 

não via de forma positiva o apego ao dinheiro. Para ele, o governo nem sempre dava bons 

fins aos impostos da população; portanto, a melhor saída era fortalecer o povo para que ele 

trabalhasse em favor da comunidade, sem necessariamente se deter sobre a arrecadação de 

dinheiro. Essa ajuda seria revertida em apoio à agricultura. Toda a população deveria 

trabalhar na terra e amar isso, com tamanha devoção que retirasse dali sua felicidade, como 

nos diz o autor: 

 

o Estado rico em dinheiro é sempre fraco, e o Estado rico em homens é sempre 

forte (...). Em todos os países os habitantes do campo têm mais filhos do que os 

da cidade, 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. (ROUSSEAU, 2003b, p. 183) 
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De acordo com o autor, ter riquezas e agricultura num mesmo local era algo 

incompatível. Segundo explica, cada lugar deveria ter um tipo de governo adequado às 

suas características, como Córsega não era uma região rica, deveria ter um governo que se 

preocupasse com a implantação da agricultura: ―a administração de menor custo é aquela 

que tem a linha de comando mais certa, exigindo o menor número de categorias oficiais: de 

modo geral, é o Estado republicano, e em especial o democrático.‖ (ROUSSEAU, 2003b, 

p. 185) 

No entanto, como Rousseau fazia um plano de governo para a ilha inteira, mesmo 

que pequena, precisou pensar nesses aspectos que fogem à abstração, como, por exemplo: 

de que maneira a população toda faria para se encontrar em um mesmo lugar? Sendo isso 

impossível, mostrava-se necessário pensar em um governo misto, no qual os 

administradores fossem trocados com intervalos bastante frequentes. A Córsega deveria 

ter, para isso também, uma capital meramente administrativa, e não que concentrasse todas 

as riquezas e possibilidades da região, como vemos: ―Mas que essa capital articule todas as 

jurisdições sem atrair a população da ilha.‖ (ROUSSEAU, 2003b, p. 191) 

Após afirmar a preocupação com esses pontos mais práticos, Rousseau fala também 

sobre a importância de se desenvolver, como princípio que dará base à ilha, seu caráter 

nacional. Cada povo, segundo o autor, precisa ter ou criar um caráter nacional, 

independente de a Córsega já ter um ou não. Como ela encontrava-se afastada por ser uma 

ilha, seria mais fácil de difundi-lo. O mais importante nessa questão é que ―Os corsos 

conservam um grande número de virtudes primitivas, que muito contribuirão para facilitar 

a viabilidade da constituição proposta.‖ (ROUSSEAU, 2003b, p. 196) 

Rousseau propôs dividir a comunidade corsa em algumas classes: cidadãos, 

patriotas e aspirantes. O casamento seria um dos critérios para um indivíduo passar de uma 

categoria de cidadania para outra: ―Essa diferenciação por classes não deve ser feita 

mediante um censo ou categorização na fase de instituição, mas precisaria ser instituída de 

forma sucessiva e autônoma, pela simples passagem do tempo.‖ (ROUSSEAU, 2003b, p. 

198) A união fundadora dessa comunidade se daria mediante um juramento feito por todos 

os homens que tivessem combatido pela liberdade da ilha, sendo considerados seus 

cidadãos. Com o decorrer dos anos, os demais poderiam passar pelas classes de aspirantes 

e de patriotas até chegar à de cidadãos.  

Uma das exigências feitas por Rousseau para que essa ilha obtivesse sucesso era de 

que todos conseguissem obter seu sustento, mas que ninguém enriquecesse: ―Ora, no 
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sistema que estamos propondo, tudo tende a tornar a situação do homem do campo feliz na 

sua mediocridade, e respeitável na sua simplicidade.‖ (2003b, p. 205) E para preservar 

ainda mais a simplicidade dessa comunidade, ele lista uma série de profissões que não 

seriam necessárias nela, como, por exemplo, as mais ligadas às artes (escultura e 

ourivesaria, entre outras). Vemos que nisto Rousseau parece seguir os mesmos passos de 

Platão quando, n'A República
126

, ele começa a determinar quais elementos seriam 

necessários para a criação de uma cidade. O autor conclui essa parte sobre a subsistência 

dos habitantes da Córsega afirmando que ela poderia se dar com pouquíssimo comércio e 

mediante trocas diretas: ―Vê-se assim que se o uso do dinheiro não pode ser totalmente 

eliminado nos negócios particulares, pelo menos pode ser reduzido de tal forma que 

dificilmente levará a abusos.‖ (ROUSSEAU, 2003b, p. 209) 

Após isso, escreve sobre as formas de o governo prover sua manutenção sem que o 

povo precisasse pagar impostos em espécie. O governo deveria arrecadar uma parte da 

produção dos cidadãos ou fazê-los contribuir prestando serviços de diversos tipos para a 

comunidade, tal como se fazia em cidades da Antiguidade nas quais  

 
a receita do governo não era arrecadada em dinheiro, mas em víveres e outros 

produtos. A despesa tinha a mesma natureza da receita: os funcionários e os 

soldados não recebiam salários, mas a sua alimentação e vestimenta estavam 

asseguradas; quando surgiam necessidades importantes, o povo prestava serviços 

ao Estado, em vez de pagar impostos. (ROUSSEAU, 2003b, p. 210) 

 

Tratava-se, pois, de um bom modelo para a Córsega. Por outro lado, ainda que 

Rousseau se preocupasse com as despesas do governo, ele não queria que se economizasse 

demais nos gastos públicos. O que o preocupava era a forma como seriam utilizados os 

recursos: ―Em uma palavra, quero que a propriedade do Estado seja tão extensa e 

importante quanto possível: e que a propriedade privada tão pequena e débil quanto 

possível.‖ (ROUSSEAU, 2003b, p. 211) 

Portanto, notamos que alguns aspectos são essenciais para Rousseau: pouco apego 

dos cidadãos a riquezas, criação de um espírito nacional, preservação dos costumes, 

divisão dos cidadãos em classes para fomentar suas contribuições com a continuidade da 

forma de vida presente na comunidade, autossuficiência do Estado em relação aos outros 

lugares. O plano de Rousseau visava a uma existência simples, republicana, isolada do 

restante da Europa em busca de independência, algo parecido com o que Platão propõe 

para as cidades pensadas por ele, tanto Callipolis quanto Magnésia. 
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Todos esses aspectos nos levam a questionar mais uma vez o espaço que Rousseau 

dispensava para a liberdade individual. Vimos que ele recrimina o uso de riquezas e o luxo, 

mas se algum cidadão quiser usufruir individualmente dessas coisas, deverá será tolhido 

pelo Estado ou pela comunidade? Essas medidas são suficientes para afirmarmos que 

Rousseau não abria lugar para a liberdade em sua república ideal? Entendemos que a 

discussão é complexa, e, por conta disso, deixaremos para trabalhá-la com mais detalhes 

quando chegarmos às diversas escolas de pensamento político que refletiram acerca do 

conceito de liberdade. 

Antes disso, voltemos a Platão. A discussão a respeito da integração social em seus 

escritos foi iniciada por Aristóteles na obra A Política. No livro 2, o autor faz 

considerações acerca das duas cidades platônicas: Callipolis e Magnésia. Aristóteles 

questiona vários aspectos delas e deixa claro existirem distinções entre as duas. O primeiro 

aspecto analisado foi a eficácia da comunidade de mulheres e crianças ―compartilhadas‖ 

pelos guardiões d‘A República. Para o estagirita, o motivo pelo qual seu antigo professor 

buscava uma integração perfeita da comunidade seria a causa do fim dessa comunidade. 

Aristóteles acreditava que ao retirar as diferenças entre as pessoas e, consequentemente, 

transformá-las em uma única massa, não se obteria uma cidade e sim uma liga (associação 

na qual todos buscam o mesmo fim). Portanto, uma comunidade política precisa resguardar 

as diferenças entre os cidadãos, como afirma o autor: 

 

No entanto, é visível que a cidade, à medida que se forme e se torne mais uma, 

deixará de ser cidade; porque naturalmente a cidade é multidão. Se for levada à 

unidade, tornar-se-á família, e de família indivíduo, porque a palavra ―um‖ deve 

ser aplicada mais à família do que à cidade e ao indivíduo de preferência à 

família. Deve-se pois evitar essa unidade absoluta já que ela viria anular a 

cidade. (ARISTÓTELES, 1995, p. 40) 

 

Assim, ele questiona a ―igualdade‖ entre todos como um fator de ligação, pois via 

que isso seria um motivo de desunião do corpo social, e até mesmo de sua anulação. Logo, 

Aristóteles conclui que o que garantiria a manutenção da comunidade seria a diferença de 

espécies entre os membros, e podemos entender isso como gostos, costumes, ideias, etc. 

Além de que a subsistência de uma comunidade ou cidade seria mais estável caso diversas 

atividades fossem desenvolvidas, se não houvesse uma integração total: 

 

Existe ainda um outro meio que vem demonstrar que a tendência exagerada para 

a unidade não é o que se pode desejar de melhor para o Estado. Uma família 

supre melhor a si mesma que um indivíduo, e um Estado melhor ainda que uma 

família. Ora, o Estado significa uma associação de homens que possuem o meio 

de suprir à sua existência Se, pois, o que é mais capaz de suprir a si mesmo é o 

preferido, o que é menos não o será. (ARISTÓTELES, 1995, p. 41) 
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Esse é outro argumento utilizado por Aristóteles para tentar fundamentar sua crença 

na ineficiência de uma sociedade demasiadamente una: podemos entender que até mesmo 

na economia as várias diferenças entre os cidadãos seriam sadias ao Estado. Discordamos 

de Aristóteles nesse aspecto, pois em nenhuma das comunidades platônicas vimos uma 

restrição às diferenças no âmbito econômico. Muito pelo contrário, Platão considerou tais 

diferenças uma das condições para o bom funcionamento da comunidade, a saber, que 

todos exercessem atividades distintas, condizentes com seus dons e alma. Podemos 

entender que essa é uma perspectiva de Aristóteles em relação à obra de Platão. 

Veremos agora uma abordagem da mesma questão a partir do olhar do autor suíço 

Benjamin Constant, só que em relação à obra de Rousseau. Queremos problematizar se a 

formação do Estado tal como entendida no Contrato Social, mediante a alienação total que 

levaria a uma igualdade em relação a todos os membros da comunidade, não conduziria 

também a uma delimitação do espaço da liberdade individual. Falar do conceito de 

liberdade e procurar saber se há ou não uma supressão da liberdade na comunidade 

rousseauniana não é das tarefas mais fáceis, já que existem diversos autores que criaram 

teorias sobre o que é liberdade. Para Rousseau, a liberdade tem um significado distinto do 

que é defendido, por exemplo, por Stuart Mill, filósofo liberal inglês do século XIX. 

Iniciemos com a abordagem de Constant em relação à liberdade, que ele distingue 

entre liberdade dos antigos e liberdade dos modernos. No discurso
127

 em que explica essa 

diferença, o autor afirma que os antigos jamais tiveram um governo representativo − como 

ele acredita que seja a forma de governo moderna em sua generalidade − e, além disso, que 

sua forma de organização política não os deixava desenvolver algo desse tipo: 

 
Em Roma, os tribunos tinham até certo ponto uma missão representativa. Eles 

eram os porta-vozes dos plebeus que a oligarquia, que é a mesma em todos os 

séculos, havia submetido, derrubando os reis, a uma escravidão duríssima. No 

entanto, o povo exercia diretamente uma grande parte dos direitos políticos. Ele 

se reunia para votar as leis, para julgar os patrícios acusados de delito: só havia, 

portanto, em Roma, fracos traços do sistema representativo. (CONSTANT, 

1985, p. 1) 

 

A liberdade dos modernos, ou seja, a nossa liberdade, segundo o autor, seria muito 

mais a de ―não se submeter senão às leis‖, ou de ―não poder ser preso, nem detido, nem 

condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um 

ou de vários indivíduos.‖ (CONSTANT, 1985, p. 1) Ele promove, então, uma comparação 
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com a liberdade dos antigos, a qual estaria muito mais voltada para o âmbito coletivo, uma 

execução coletiva e direta de funções dentro da soberania, especialmente quando os 

cidadãos tomavam decisões nas assembleias populares. No entanto, alerta Constant, nesse 

contexto ―todas as ações privadas estão sujeitas à severa vigilância.‖ (1985, p. 1) Ele dá os 

exemplos de Esparta e Roma, salientando o enorme peso que os costumes tinham. Desse 

modo, o indivíduo vivia dividido entre ser escravo no âmbito individual e soberano nas 

questões públicas. Enquanto que no estado moderno, temos outra situação: somos 

soberanos apenas na aparência. 

Constant acredita que Rousseau, assim como os antigos, teria trocado a liberdade 

pela autoridade do corpo social, e isso abrangeria todas as partes do existir humano: ―ele 

detestava a liberdade individual como se detesta um inimigo pessoal.‖ (1985, p. 4) Além 

disso, fala também do apreço que o genebrino demonstrava ter por Esparta, afirmando que 

essa cidade parecia despertar-lhe certo entusiasmo. Obviamente, podemos entender que 

nesse momento Constant critica Rousseau, já que a liberdade que estava presente em 

Esparta era a mesma questionada pelo escritor suíço, na qual a liberdade individual é muito 

limitada, até mesmo no âmbito privado. 

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Isaiah Berlin, filósofo liberal do século 

XX, propõe outra forma de se pensar essa diferença entre os conceitos de liberdade, 

mediante os termos liberdade positiva e liberdade negativa. A liberdade negativa refere-se 

a uma ausência, mais propriamente, a ausência de interferências. Como nos diz o autor: ―A 

liberdade política nesse sentido é simplesmente a área em que um homem pode agir sem 

sofrer a obstrução de outros.‖ (BERLIN, 1969, p. 136) Dessa forma, sou livre na medida 

em que não sou impedido de agir por ninguém e nem por nenhuma instituição. Já a 

liberdade positiva refere-se mais à liberdade para realizar determinadas ações, sendo 

senhor de si nesse momento. O peso dessa liberdade política estaria concentrado no fato de 

sermos racionais: ―Quero ser sujeito e não objeto, ser movido por razões, por propósitos 

conscientes que sejam meus, não por causas que me afetem, por assim dizer, a partir de 

fora.‖ (BERLIN, 1969, 142) Na configuração desse tipo de liberdade, Berlin vê o ser 

humano dividido entre um ego superior racional e um ego inferior passional, de maneira 

que primeiro deve dominar o segundo. 

O filósofo cita Constant em sua fala e explica o posicionamento deste e de outros 

autores que colocaram uma grande ênfase na liberdade individual em detrimento do 

coletivo, e ficaram conhecidos como liberais: 
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O mais eloqüente (sic) de todos os defensores da liberdade e da privacidade, 

Benjamin Constant (…), declarou que no mínimo a liberdade de religião, de 

opinião, de expressão e de propriedade deveria ser garantida contra a invasão 

arbitrária. Jefferson Burke, Paine e Mill compilaram diferentes catálogos de 

liberdades individuais, mas o argumento para manter a autoridade em xeque é 

sempre e substancialmente o mesmo. Temos de preservar uma área mínima de 

liberdade pessoal se não quisermos “degradar ou negar nossa natureza.‖ 

(BERLIN, 1969, p. 139 − Grifo nosso) 

 

O autor problematiza, também, a questão da liberdade em Rousseau em Freedom 

and its betrayal: six enemies of human liberty. Nessa obra, Rousseau é considerado um 

inimigo da liberdade, talvez até o maior deles. No entanto, o professor de Oxford busca 

fazer a ressalva de que o genebrino também se preocupou com a liberdade, embora seu 

entendimento sobre a questão não fosse o que interessava a Berlin nem a muitos autores 

contemporâneos a ele.  A liberdade era essencial a Rousseau no sentido que a possibilidade 

de vir a ser um homem por completo só faria sentido se os homens fossem livres, afirma 

Berlin: ―Liberdade para ele é um valor absoluto. Ele vê a liberdade como se fosse um tipo 

de conceito religioso. Para ele, a liberdade é idêntica ao próprio indivíduo humano. Dizer 

que um homem é um homem, e dizer que ele é livre, é quase o mesmo.‖ (2002, p. 31 − 

tradução nossa)
128

  

Dessa forma, ninguém deveria ser privado de sua liberdade. Logo, para Rousseau, 

só podemos ser julgados moralmente em relação a uma ação se tivermos exercido 

livremente a escolha de realizá-la. A tentativa de legitimação de formas de abusos contra a 

liberdade, como a escravidão, é desconstruída por Rousseau pelo argumento de que um 

homem só praticaria esse ato caso não se encontrasse no domínio perfeito de seus sentidos, 

e para o autor, ―a loucura não cria direito.‖ (1983a, p. 27) 

Se a condição de humanidade é ser livre, no que implicaria essa liberdade? 

Poderíamos, portanto, fazer tudo o que quisséssemos? Nesse ponto, Berlin nos relembra 

que ao criar uma sociedade, os homens precisaram criar certas regras de convivência para 

que um não ficasse ―no caminho um do outro exageradamente, não frustrassem demais um 

ao outro, não empregassem seu poder de tal forma a impedir muitos dos propósitos e fins 

dos outros‖
129

 (2002, p. 34 − tradução nossa). Notamos, então, que não somos livres para 

fazer o que bem entendemos. Existem regras, leis. Dessa forma, questiona Berlin:  

 
Como é que um ser humano permanece absolutamente livre (pois se ele não é 
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 ―Liberty for him is an absolute value. He looks on liberty as if it were a kind of religious concept. For 

him, liberty is identical with the human individual himself. To say that a man is a man, and to say that he is 

free, are almost the same‖. 
129

 ―in each other's way too much, not frustrate each other excessively, not employ their power in such a way 

as to thwart too many of each other's purposes and ends‖. 
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livre, não é ser humano), e ainda assim não lhe é permitido fazer tudo o que 

quer? No entanto, se ele é impedido, como pode ser ele livre? Pois o que é 

liberdade, se não é fazer o que ele quer e não ser impedido de fazê-lo? (2002, p. 

34 − tradução nossa)
130

 

 

Renato Moscateli
131

 procurou mostrar como Berlin utilizou alguns argumentos 

inconsistentes ao falar de Rousseau. Segundo ele, Rousseau não busca pensar uma 

liberdade absoluta, pois somos sempre determinados por limites em nossas liberdades: no 

estado de natureza, temos a força dos demais indivíduos, e no estado civil,  temos as leis da 

vontade geral como freios. Além disso, e ainda mais importante, Moscateli ressaltou como 

Berlin confundiu independência com liberdade, algo que Rousseau diferencia bem, como 

vemos na oitava das Cartas escritas da montanha:  

 

Essas duas coisas são tão diferentes que elas próprias se excluem mutuamente. 

Quando cada um faz o que bem quer, fazemos frequentemente o que desagrada 

aos outros; e isto não se chama um Estado livre. A liberdade consiste menos em 

fazer sua vontade do que em não estar submetido à de outrem; ela consiste ainda 

em não submeter a vontade de outrem à nossa. (...) na liberdade comum, 

ninguém tem o direito de fazer o que a liberdade de outro lhe proíbe, e a 

verdadeira liberdade jamais é destrutiva de si mesma. (ROUSSEAU, 2006, p. 

371) 

 

Essas regras seriam dispositivos e estratégias criadas para o alcance de resultados a 

curto ou longo prazo, e algumas dessas leis deveriam ser gravadas no coração dos 

cidadãos, especialmente os costumes. Berlin acredita que chegamos a um paradoxo: os 

homens devem seguir a liberdade absoluta ou as regras absolutas? Como poderíamos unir 

obediência e liberdade? A resposta mostra-se atrelada à vontade geral, devido ao conceito 

de liberdade civil em Rousseau estar relacionado à lei que damos a nós mesmos, a qual só 

conseguimos instituir bem com base nos interesses que temos em comum com os demais 

cidadãos, o que garante que a vontade geral traga vantagens a cada um de nós.  

Berlin ainda acrescenta outro argumento: caso os homens não tivessem se 

corrompido com o nascimento da sociedade civil, o que é bom para um homem racional 

seria bom também para outros homens racionais: ―se a natureza é uma harmonia, então, 

qualquer coisa que satisfaz um homem racional deve ser de natureza tal que seja 

compatível, de algum modo, com o que satisfaz outros homens racionais‖
132

 (2012, p. 39 - 
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 ―How is a human being to remain absolutely free (for if he is  not free, he is not human), and yet be 

allowed to do absolutely everything he wants? Yet if he is stopped, how can he be free? For what is freedom, 

if it is not doing what he wants, and not being stopped from doing it?‖. 
131

 Em uma comunicação oral apresentada em outubro de 2016 no XVII Encontro Nacional ANPOF (Aracaju 

-SE). 
132

 ―if nature is a harmony, then anything which satisfies one rational man must be of such a kind as to be 

compatible, at any rare, with whatever satisfies other rational men‖. 
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tradução nossa). Contudo, não podemos nos esquecer de que Rousseau fala também de 

sentimentos naturais (piedade, amor de si e consciência) que são de grande importância nas 

ações moralmente orientadas. Dessa forma, Berlin parece se ater a uma análise puramente 

racionalista do pensamento rousseauniano. Refletimos que Rousseau dá ao âmbito racional 

um grande papel em sua filosofia política, mas ele não é exclusivo nos momentos de 

decisão sobre o que constitui o bem dos homens em sociedade.  

De todo modo, quando falamos na vontade geral, estamos falando de uma vontade 

compartilhada por todos da comunidade. Obedecendo a si mesmos por meio das leis 

fixadas por essa vontade, tendo na assembleia popular soberana o espaço de manifestação 

desse interesse comum, os cidadãos não obedecem a mais ninguém. Logo, liberdade e 

autoridade legítima não podem ser elementos conflitantes para Rousseau, pois fazem parte 

de um mesmo âmbito na república. A liberdade seria obediência a certas leis (formuladas 

pela própria comunidade), e nossa liberdade seria controlada pela autoridade. Somos livres 

pois obedecemos, mas essa obediência seria uma obediência a nós mesmos, pois é a 

comunidade de cidadãos que, em assembléia, cria leis, logo, eu obedeço, praticamente, a 

mim mesmo. 

O problema da liberdade em Rousseau é que pode acontecer que um cidadão 

resolva não seguir a vontade geral, e nesse caso ele deve ser obrigado a obedecê-la, ―o que 

não significa senão que o forçarão a ser livre.‖ (ROUSSEAU, 1983a, p. 36) Forçar alguém 

a ser livre é levá-lo a escolher o que é melhor não apenas para si mesmo como um 

indivíduo independente, mas o que é melhor para ele como membro de uma comunidade. 

Neste sentido, as vontades particulares e outras peculiaridades do indivíduo ficariam 

subordinadas à vontade geral, e por defender isso Rousseau é visto por Berlin e por outros 

liberais como um inimigo da liberdade individual. 

Ao mesmo tempo, como vimos anteriormente, Rousseau também defende com 

unhas e dentes a liberdade de cada um, e a coloca como critério de humanidade. Estamos, 

portanto, diante de um confronto de ideias que, nas últimas décadas, ficou conhecido como 

o debate liberal-comunitário, do qual o genebrino seria um dos precursores. Rousseau 

preocupava-se com a interferência do Estado e do soberano nos assuntos relacionados à 

liberdade individual, ou dava mais importância para o aspecto comunitário da liberdade 

proposta por ele, pautada na igualdade e na vontade geral? 

Antes de falarmos de debate liberal-comunitário, precisamos entender 

separadamente − ainda que de modo bastante sucinto −, as correntes políticas do 

liberalismo e suas vertentes (que começamos a explicar com Constant), e o comunitarismo, 
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com as diferenças entre os autores. 

 Liberalismo é uma corrente política que coloca como mais importantes os 

interesses pessoais ou direitos individuais. Will Kymlicka esclarece que  

 

Embora discordem [as vertentes liberais] quanto à maneira de demonstrar igual 

preocupação pelos interesses das pessoas, elas concordam em como caracterizar 

estes interesses ou, pelo menos, concordam em uma característica central desta 

caracterização. Todas acreditam que promovemos os interesses das pessoas ao 

deixar que escolham por si mesmas que tipo de vida querem conduzir. Elas 

discordam quanto ao pacote de direitos e recursos que melhor capacita as 

pessoas a perseguir suas próprias concepções do bem. Concordam, todavia, em 

que negar às pessoas esta autodeterminação é deixar de tratá-las como iguais 

(2006, p. 253 − acréscimo nosso). 

 

Entre os autores mais importantes dessa corrente estão John Rawls, Benjamin 

Constant e John Stuart Mill. 

Já o comunitarismo configura uma corrente política que visa primeira e 

majoritariamente concepções de bem comum
133

 que deveriam valer para toda sociedade, de 

modo que elas teriam uma precedência em relação aos interesses meramente pessoais. Os 

comunitaristas acreditam, além disso, que uma pessoa não é ou não está independente do 

meio em que nasceu ou criou-se, ou seja, o ambiente influencia nas ações e também nas 

identidades e valores que alguém nutre. Sobre esse assunto, Kymlicka escreve: ―Um 

Estado comunitário pode e deve encorajar as pessoas a adotar concepções de bem que se 

ajustem ao modo de vida da comunidade, ao mesmo tempo em que desencoraja 

concepções do bem que entrem em conflito com aquelas.‖ (2006, p. 265) 

Assim como há diversas vertentes liberais, o comunitarismo também possui 

divergências e nuances diferentes nos vários autores que o compõem. Os principais 

pensadores dessa corrente política são Charles Taylor, Michael J. Sandel
134

, Alasdair 

MacIntyre e Michael Walzer. Um dos pontos que podemos elencar como unificador dos 

textos desses comunitaristas é a importância atribuída à ideia de comunidade, a qual traz 

consigo o ideal de bem comum e a defesa de políticas públicas para promovê-lo. Outro 
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 Mesmo com a busca da neutralidade do Estado dentro da corrente liberal, Kymlicka nos explica que 

também existe uma ideia de ―bem comum‖ para ela, pois o liberalismo visa ao bem de toda a sociedade, no 

entanto, não partirá de ideias iguais para todos, cada um terá seu projeto de bem comum. Ver Kymlicka 

(2006, p. 263-264). 
134

 Entretanto, este filósofo sempre buscou fugir do rótulo de comunitarista ou pertencente ao comunitarismo, 

demonstrando algumas ressalvas em relação a ele: ―A razão por que me incomodo com o rótulo do 

comunitarismo é que comunitarismo‘ sugere a ideia de que os valores que prevalecem em qualquer 

comunidade, em qualquer tempo, eram justos. E eu rejeito essa ideia, assim como rejeito o majoritarismo. 

Não quero defender que o modo de pensar sobre justiça seja considerar as opiniões que a maioria, em 

qualquer comunidade particular, pode ter a qualquer momento, e chamar isso de ‗justiça‘. Parece-me um 

erro. E, até o ponto em que ‗comunitarismo‘ sugerir majoritarismo, ou um certo tipo de relativismo moral, ele 

vai contra a visão que eu defenderia‖. (Sandel citado por SILVA, 2008, p. 163) 
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ponto compartilhado por muitos comunitaristas sãos as críticas aos ideais liberais. 

Acerca dos julgamentos em relação à Rousseau, a saber, se ele se enquadra em uma 

posição mais próxima do liberalismo ou do comunitarismo, nós não buscamos esgotar aqui 

as questões envolvidas, mas sim alcançar uma reflexão atual e mais abrangente. Para tal, 

faremos uso das considerações de Maurizio Viroli
135

, o autor que nos apresenta a 

interpretação de que as teorias republicanas têm base − ao contrário do que pensavam 

muitos autores, especialmente os liberais − em uma concepção de liberdade muito mais 

complexa.   

Sabemos que pensadores como Benjamin Constant, por exemplo, entendiam que 

essas teorias propunham uma liberdade aos moldes dos antigos, nos quais a liberdade era 

fundamentada no cumprimento das leis e na quase inexistência da separação entre 

comunidade e indivíduo, como lemos no seguinte trecho do texto Da Liberdade dos 

antigos comparada à dos modernos: 

 

Esta última [liberdade dos antigos] consistia em exercer coletiva, mas 

diretamente, várias partes da soberania inteira, em deliberar na praça pública 

sobre a guerra e a paz, em concluir com os estrangeiros tratados de aliança… 

Todas as ações privadas estão sujeitas à severa vigilância. Nada é concedido à 

independência individual, nem mesmo no que se refere à religião. (CONSTANT, 

1985, p. 1) 

 

 

Em contrapartida, Viroli propõe que:  
 

 

A concepção republicana de liberdade, então, é mais exigente que qualquer outra 

concepção liberal ou democrática: aceita a ideia de liberdade como uma ausência 

de impedimento, mas ela adiciona a exigência de que a liberdade seja uma 

ausência de dominação (da constante possibilidade de interferência); aceita a 

exigência democrática da autodeterminação como condição para a obtenção da 

liberdade, mas ela não identifica o autogoverno com a liberdade política 

consistente com a república. O republicanismo sustenta uma complexa teoria da 

liberdade política que incorpora tanto a demanda liberal quanto a democrática. 

(2002, p. 43 - tradução nossa)
136

  

 

 

Como vimos anteriormente com Berlin, teríamos a liberdade positiva, com peso no 

autogoverno racional, e também a liberdade negativa caracterizada pela ausência de 

restrições. Todavia, tanto Viroli como Phillip Pettit nos mostram a possibilidade da 
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 Ver o livro Republicanism. 
136

 ―The republican conception of liberty, then, is more exacting than either the liberal or the democratic 

conception: it accepts the idea of liberty as an absence of impediment, but it adds the requirement that liberty 

be an absence of domination (of the constant possibility of interference); it accepts the democratic 

requirement of self-determination as a means to obtaining liberty, but it does not identify self-government 

with the political liberty consistent with a republic. Republicanism sustains a complex theory of political 

liberty that incorporates both the liberal and the democratic requirement‖. 
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existência de um terceiro tipo de liberdade, a qual romperia com a dicotomia positivo-

negativo. Essa concepção baseia-se na ―não dominação‖, a chamada liberdade republicana. 

De acordo com Pettit: 

 
A diferença entre eles [interferência e dominação] vem do fato de que é possível 

ter dominação sem interferência e interferência sem dominação. Eu posso ser 

dominado por outro — por exemplo, indo para um caso extremo, eu posso ser 

escravo de outra pessoa — sem realmente sofrer interferência em nenhuma das 

minhas escolhas. Pode apenas acontecer que meu senhor use de uma disposição 

gentil e de não interferência. Ou pode ser apenas acontecer que eu seja astuto ou 

bajulador o suficiente para ser capaz de me safar fazendo o que eu gosto. Eu 

sofro dominação na medida em que tenho um senhor. Eu aproveito a não 

interferência na medida em que esse senhor deixa de interferir. (2002, p. 22-23 − 

tradução nossa − acréscimo nosso)
137

 

 

Essas afirmações de Pettit levam a pensar se a concepção republicana também não 

seria uma ideia de liberdade negativa, tal como aquilo que Constant chamava de liberdade 

dos modernos, já que se caracteriza por um maior foco na individualidade, nos direitos e 

interesses pessoais de cada membro do corpo político. De fato, Ricardo Silva
138

 considera 

que o republicanismo seria um tipo de liberdade negativa:  

 

A ênfase no critério da ausência lhes permite apresentar, em termos analíticos, a 

liberdade republicana como um tipo de ―liberdade negativa‖. 

Mas aqui é necessário que prossigamos com redobrado cuidado, pois um dos 

objetivos declarados e mais sistematicamente perseguidos por Skinner e Pettit é 

justamente a formulação de um conceito de liberdade alternativo ao da tradição 

liberal, uma ―terceira concepção‖ de liberdade irredutível a qualquer um dos 

pólos da dicotomia ―liberdade positiva versus liberdade negativa.‖ (2008, p. 169) 

 

Dessa forma, complementa o autor: 
 

 

O ponto fundamental desta disputa é a proposição de Pettit de que o 

republicanismo sustenta-se numa concepção essencialmente negativa de 

liberdade. Ao definir-se pela ausência e não pela presença de algo, a concepção 

republicana de liberdade compartilha a preocupação liberal de evitar as 

conseqüências potencialmente ameaçadoras à liberdade individual associadas 

com a idéia de liberdade positiva. (SILVA, 2008, p. 181) 

 

A diferença entre liberalismo e republicanismo estava centrada no que deveria estar 

ausente. Como vimos na citação de Pettit − que explica a diferença entre dominação e 

interferência −, é possível existir interferência sem dominação. A liberdade negativa que 

buscava Pettit estava relacionada a interferências despóticas ou arbitrárias. No caso de 

                                                 
137

 ―The difference between them comes out in the fact that it is possible to have domination without 

interference and interference without domination. I may be dominated by another — for example, to go to the 

extreme case, I may be the slave of another — without actually being interfered with in any of my choices. It 

may just happen that my master is of a kindly and non-interfering disposition. Or it may just happen that I am 

cunning or fawning enough to be able to get away with doing whatever I like. I suffer domination to the 

extent that I have a master; I enjoy non-interference to the extent that that master fails to interfere‖. 
138

 No artigo Liberdade e lei no neo-republicanismo de Skinner e Pettit. 
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Berlin, por exemplo, qualquer tipo de interferência vinda do Estado era vista como 

negativa, já para o republicanismo, ou neorrepublicanismo, apenas um tipo específico de 

interferência seria rejeitada: a que gera dominação. 

Como tomamos Rousseau como um republicano
139

, refletimos que a leitura de 

Viroli seja válida para entendermos o posicionamento do genebrino. Que ele se inspirou na 

liberdade dos antigos é fácil notar, já que demonstra admiração em relação às instituições 

políticas de Esparta e de Roma, bem como por seu respeito por Platão, os quais estão 

estampados em toda sua obra. Dessa forma, notamos traços de uma liberdade civil
140

 na 

qual o homem e a cidade eram praticamente um só elemento. Como expusemos no 

primeiro capítulo, na Grécia Antiga era complicada a separação do homem e da cidade, e 

não havia a ideia de direitos individuais como na modernidade. O homem estava imerso e 

inserido em seu local de origem, principalmente pelo fato dos deveres serem muito mais 

apreciados do que propriamente os direitos.  

No entanto, Rousseau também emprega ideias modernas em suas obras, 

principalmente partindo do pressuposto de que o ser humano não é naturalmente sociável e 

de que o contrato social é o meio legítimo de formação do Estado. Além disso, o genebrino 

foi um dos responsáveis pela formação da noção moderna de individualidade. Embora ele 

não tenha adotado exclusivamente o conceito de liberdade definido por Constant como 

―moderno‖, isso não quer dizer que ele não tenha se preocupado em proteger o indivíduo 

dentro do corpo político. Tal preocupação pode ser vista no Contrato Social, especialmente 

no capítulo ―Dos limites do poder soberano‖
141

, onde o Rousseau escreve: ―Mas, além da 

pessoa pública, temos de considerar as pessoas particulares que a compõem [a soberania], 

e cuja vida e liberdade naturalmente independem dela. Trata-se, pois, de distinguir os 

direitos respectivos dos cidadãos e do soberano.‖ (1983a, p.48) Percebemos que o autor 

admite limites em relação à interferência do Estado na vida do indivíduo. Por exemplo, um 

cidadão só precisa prestar um serviço ao Estado caso isso seja demandado a todos pelo 

soberano, e este não pode infligir nenhum tipo de ação onerosa aos membros que seja inútil 

à comunidade. Já o que relaciona Rousseau à corrente do comunitarismo é que mesmo seu 

conceito de indivíduo só fazia sentido quando conectado ao restante da comunidade. 

Podemos notar isso no conceito de vontade geral, na fórmula que parafrasearemos: cada 
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 Ver página 38 dessa dissertação. 
140

 O conceito de liberdade em Rousseau também se desdobra em liberdade natural e em liberdade moral, 

mas se faz importante aqui darmos mais atenção ao conceito de liberdade civil, o qual está intimamente 

ligado ao nosso posicionamento e ao da cidade, do Estado ou mesmo do corpo político em relação a nós.  
141

 Do contrato social, Livro 2, capítulo IV. 
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um votando pelo bem de todos, vota consequentemente pelo seu próprio bem. Percebemos 

que o cidadão, na república rousseauniana, só ganha quando a sociedade ganha:  

 

Os compromissos que nos ligam ao corpo social só são obrigatórios por serem 

mútuos, e tal é sua natureza, que, ao cumpri-los, não se pode trabalhar por 

outrem sem também trabalhar para si mesmo. Por que é sempre certa a vontade 

geral e por que desejam todos constantemente a felicidade de cada um, senão por 

não haver ninguém que não se aproprie da expressão cada um e não pense em si 

mesmo ao votar por todos? − eis a prova de que a igualdade de direito e a noção 

de justiça, por aquela determinada, derivam da preferência que cada um tem por 

si mesmo, e, consequentemente, da natureza do homem. (ROUSSEAU, 1983a, p. 

49)
142

   

 

A questão ainda não resolvida é que essa solução dada por Rousseau para a questão 

da individualidade não foi considerada satisfatória do ponto de vista de diversos críticos 

liberais. Um ponto central frisado por eles é que não pode ser o Estado (ou o Soberano do 

Contrato) o responsável por fixar os limites entre vida privada e pública, pois dessa forma 

a coletividade adquire autorização para interferências possivelmente abusivas na esfera 

individual. 

Portanto, consideramos mais adequado interpretar as ideias de Rousseau utilizando-

nos da leitura feita por Maurizio Viroli. Renato Moscateli, em seu texto Rousseau: 

precursor do debate liberal-comunitário?
143

, concorda com Viroli ao mostrar que mesmo o 

genebrino tendo ideias passíveis de serem vistas como de cunho liberal, a exemplo do que 

acreditava John Rawls
144

, ele não poderia ser taxado exclusivamente nessa vertente, já que 

também mostrava argumentos que posteriormente seriam retomados pelos comunitaristas. 

Moscateli mostra que Rousseau preocupou-se com o espaço para liberdade, tanto 

que sua justificativa para a união dos homens em comunidade é a preservação de suas 

individualidades, já que buscavam salvar suas vidas sem deixarem de ser livres. Ele 

também cita a passagem do Contrato Social na qual o autor afirma a necessidade de limites 

para o poder soberano. No entanto, ressalva que Rousseau deixaria a cargo do próprio 

soberano dosar esse limite. Dessa forma, o filósofo liga a liberdade (conquistada em 
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 Contrato Social, livro 2, capítulo IV. 
143

 Texto apresentando em formato de comunicação oral no VII Colóquio Rousseau, ocorrido em Fortaleza - 

CE, em outubro de 2015. 
144

 Moscateli aponta que Rawls considerava que Rousseau poderia ser lido como uma das fontes do 

liberalismo, e um dos argumentos no qual Rawls se baseia para afirmar isso é a vontade geral e a questão da 

liberdade de cada um alcançada através da lei dada por si mesmo, e das vantagens que cada indivíduo tiraria 

da união com os demais e da sua vontade comum a todos nos momentos de aplicar a vontade geral: ―O 

filósofo norte-americano enfatiza que a vontade geral não seria a vontade de uma entidade transcendente em 

relação aos componentes do Estado, isto é, a vontade da sociedade como um todo. Pelo contrário, são sempre 

os cidadãos individuais que possuem uma vontade geral...‖ (2015, p. 3) Essas observações de Rawls foram 

feitas em um curso ministrado em Harvard; a compilação das aulas foi publicada no livro Lectures on the 

History of Political Philosophy. 
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espaço civil) à obediência às leis fixadas pela comunidade. Moscateli dá exemplos de 

como isto poderia ameaçar o espaço de certas minorias dentro do Estado, como na questão 

da religião civil proposta pelo genebrino
145

. Os crentes seriam aceitos na república se sua 

fé estivesse de acordo com os preceitos da profissão de fé civil. Por outro lado, os ateus 

confessos não eram bem vistos nos posicionamentos políticos rousseaunianos, pois 

questionariam publicamente certos preceitos necessários à manutenção da ordem civil: 

―Logo, eles [os ateus] seriam uma minoria que não teria direito pleno à liberdade 

individual de crença para se recusar a seguir a religião da maioria, caso desejassem 

continuar sendo membros da república.‖ (MOSCATELI, 2015 − acréscimo nosso) 

Entretanto, Moscateli termina por ver as ideias de Rousseau como pertinentes tanto 

à doutrina liberal quanto à comunitarista: 

 
Em suas reflexões políticas, Rousseau toma o indivíduo como base para a 

construção do Estado, mas também mostra que essa unidade natural precisa ser 

transformada em uma parte de uma comunidade coesa e dotada de sua própria 

vontade geral. Logo, (...) o autor aliou seus princípios do direito político (…) à 

preocupação com as particularidades de cada povo, o que deu às suas teses 

nuances capazes de transitar entre as fronteiras do liberalismo e do 

comunitarismo. (2015) 

 

Entendemos que Rousseau pensa de forma ideal, isto é, no que deveria acontecer 

em um Estado bem ordenado, mas nossa preocupação e crítica a ele se faz necessária por 

temermos pelas consequências que a não admissão de uma liberdade individual mais ampla 

poderia causar, quando um governo difunde a aversão a mudanças (ou a certo tipo de 

mudanças), como mostramos que Rousseau defende
146

; ou pelo uso de estratégias 

persuasivas em relação à população (ainda que as ideias e crenças sejam ensinadas com 

boas intenções), como foi mostrado no tópico O papel político da educação, ou ainda pelos 

outros aspectos que indicamos como sendo constituintes de uma comunidade moralizada. 

Tudo isto nos leva a recear que as individualidades, vontades e vozes dos participantes do 

pacto social possam vir a ser abafadas, anuladas, aniquiladas, caso se tentasse concretizar a 

meta da integração política dos cidadãos de um modo extremo e sem levar em 

consideração as condições efetivas de existência dos povos, as quais põem limites às 

possibilidades para uma vida comunitária mais simples, austera e coesa. Tentar impor esse 

modo de existência a qualquer custo certamente confirmaria a preocupação de Gilda 

Maciel de Barros, a qual via esses projetos como ―totalitários‖. 

Não buscamos aqui afirmar que Rousseau e mesmo Platão tinham total percepção 
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 Ver Contrato Social, livro 4, capítulo VIII. 
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 Baseamo-nos nas observações de Claudio Reis em Sobre um peculiar conservadorismo de Rousseau. 
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dos contornos e alcances que seus ideais políticos poderiam vir a ter ao longo dos séculos. 

No entanto, ao contrário deles, nós temos a perspectiva de uma trajetória histórica 

permeada dos germens dessas ideias, governos e sociedades que buscaram tanto uma 

uniformização da população, uma doutrinação, que acabaram por terminar em regimes 

ditatoriais, como chega a concluir Barros. Estaríamos incorrendo em um anacronismo se 

afirmássemos Rousseau e Platão como doutrinadores, conservadores ou totalitários, ou se 

os culpássemos por todas as apropriações e interpretações posteriores de suas obras. 

Todavia, é importante notar que suas ideias, ainda que tivessem a melhor das intenções em 

termos políticos, se não contassem com moderação em sua aplicação, poderiam sim chegar 

a caminhos perigosos marcados por princípios como a regulação social extrema, a 

estagnação cultural, a aversão à diversidade, os quais resultariam em comunidades avessas 

à liberdade individual.  

 

 

  



130 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quisemos nesta dissertação trabalhar os aspectos de construção e também de 

degeneração de uma comunidade política na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, ainda que 

essa fosse a mais ideal possível, analisando − sempre quando refletimos ser pertinente − a 

possibilidade de repercussão de Platão em alguns dos temas discutidos. Assim, buscamos 

mostrar, desde nossa introdução, as formas de aproximação diretas ou indiretas entre 

ambos os filósofos, fosse pelas leituras de Platão por Rousseau
147

, fosse pela leitura de 

autores claramente influenciados por Platão
148

. 

Ao pensarmos num conceito norteador da filosofia de Rousseau encontramos a 

ideia de comunidade moralizada. Esse conceito só pode ser entendido quando 

contemplamos todos os aspectos que supomos ser necessários, segundo Rousseau, para dar 

base a um corpo político republicano.  

Inicialmente, a existência de uma idade de ouro, ou seja, um espaço anterior pré-

social, no qual os homens vissem a necessidade da criação de uma sociedade. Após essa 

sociedade já ordenada, seria preciso que os preceitos e vida dos habitantes fossem regados 

de uma simplicidade de pretensões e desejos materiais, que suas preocupações visassem, 

em primeiro lugar, o benefício da comunidade, e que tanto por meio da educação quanto da 

religião e da política, essa comunidade fosse unida, sendo crucial para isso a educação 

como estratégia para desenvolver nos cidadãos o apreço em preservar o corpo político.  

Além disso, também seriam cruciais as assembleias populares e as reuniões 

festivas, para promover o fortalecimento da concórdia entre todos, os elos entre os 

cidadãos. Todos esses aspectos foram mostrados, ao longo da dissertação, como sendo 

perpassados por repercussões de Platão na obra rousseauniana. 

Igualmente, procuramos reconhecer que nem todos os aspectos referentes à 

filosofia de Rousseau podem ser relacionados ao pensamento de Platão. Algumas das 

ideias dos dois autores são de difícil aproximação, principalmente pelo caráter metafísico 

da filosofia platônica que se distingue dos elementos muito mais políticos e jurídicos da 

filosofia rousseauniana. Mesmo quando há possíveis pontos em comum, nem sempre eles 

se mostram muito claramente. Podemos citar, por exemplo, uma questão que não é 

abordada da mesma forma nos pensadores, a das festas populares e/ou festivais cívicos. Ela 

não ganha, na obra de Platão, um espaço tão grande quanto em Rousseau. Desta forma, sua 
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 Algumas delas confirmadas em suas Confissões e em citações de Platão feitas em outras obras. 
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 Por exemplo, como Spink (1969) nos explica ser o caso de Lamy, autor lido por Rousseau. 
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análise exige mais cuidado para fundamentar as aproximações entre o que eles propuseram 

a esse respeito
149

. 

Por outro lado, existem alguns elementos que merecem destaque, pois nos 

forneceram uma maior confiança em relação à nossa hipótese, tal como a obra escrita por 

Rousseau sob a influência da crítica que Platão faz às artes em A República
150

. Entretanto, 

com as leituras que tivemos, buscamos ao máximo mostrar as possibilidades existentes das 

repercussões platônicas em Rousseau.  

No segundo capítulo, focamos nas causas de degeneração do corpo político. 

Enfatizamos aspectos ligados ao apreço pelo luxo, como as artes eram vistas por ambos os 

filósofos, e quais ligações elas poderiam ter com a corrupção das comunidades. 

Analisamos também a existência de facções como elementos perigosos a qualquer 

constituição. 

Como havíamos mostrado ainda no primeiro capítulo, consideramos os principais 

textos que nos serviram de fonte, o Contrato Social e A República, como não tendo sido 

pensados para serem postos diretamente em execução, pois estão no plano do dever ser. 

Assim, Platão e Rousseau produziram obras políticas que funcionariam como paradigmas 

ou escalas de referência em relação ao que poderia ser colocado em prática. Entretanto, 

sabemos que a filosofia está no mundo e que as apropriações feitas das ideias dos autores 

podem nem sempre seguir a mesma intenção e o cuidado que foram propostos por eles.  

Dessa forma, no tópico final do segundo capítulo, quisemos mostrar que alguns 

elementos constituintes do que entendemos por comunidade moralizada, se utilizados sem 

as delimitações e ressalvas afirmadas por Rousseau, e em certo sentido por Platão, 

possuem uma grande capacidade de desenvolverem consequências drásticas no que diz 

respeito aos limites da liberdade dos cidadãos. Como, por exemplo, a dificuldade de 

Rousseau e de Platão em aceitar mudanças no tocante ao ordenamento civil, assim como as 

estratégias de persuasão que os instituidores das comunidades idealizadas por ambos os 

filósofos poderiam fazer uso, em nome do ―bem comum‖. 

Recapitulamos algumas das mais importantes interpretações recentes acerca do 

conceito de liberdade, demonstrando como essa discussão a respeito de Rousseau poderia 

encaixar-se no que conhecemos como debate liberal-comunitário. E finalizamos por 

concordar com a tese apresentada por Maurizio Viroli, de que a liberdade em Rousseau 
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 Assim, analisamos os festivais ou jogos que Platão cita como formas lúdicas de aproximação entre os 

cidadãos. 
150

 Trata-se do ensaio De l’imitation théâtral: Essai tiré des dialogues de Platon. 
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poderia ser entendida muito mais como uma forma de relação entre os indivíduos e o 

Estado que busca evitar a dominação sobre eles. 

Logo, quisemos mostrar o quanto Rousseau pode ter repercussões de Platão em sua 

filosofia, em vários aspectos que formariam o conceito de comunidade moralizada. 
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