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Abstract

This work aims at investigating the relationship between politics and theory
of knowledge in Jean-Jacques Rousseau’s thought. With this purpose, the conceptual
differences between a rosseauistic theory of knowledge and the “materialism” were
examined, as well as the moral consequences of such distinctions. If this  “materialistic
theory” may be criticised by Rousseau chiefly on the grounds of the absence of any
innate and spontaneous faculty, it is because he emphasises, on the very contrary, the
spontaneous activity of our judgements. This is to be the root of Rousseau’s so called
voluntarism, the effects of which,  in the institution both of the Social Contract and
the General Will, are also worth examining.  Due to the freedom of human actions, the
perfect balance of the Republic forces could be brought into danger. Therefore,
mechanisms which inspire the feeling of social identity with the social body must be
first created in the individual. In short, it is the citizen that must be formed.

Resumo

Trata-se de investigar as relações entre a teoria do conhecimento e a política
no pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Para tanto, foram analisadas as diferenças
conceituais entre a teoria do conhecimento rousseauísta e o “materialismo”, bem como
suas implicações no campo moral. A principal objeção de Rousseau ao que chama de
“materialismo” é a ausência, nessa teoria, de qualquer faculdade inata e espontânea.
Ao contrário, Rousseau insiste em estabelecer a atividade espontânea de nossos
julgamentos. Isso conduz diretamente ao voluntarismo professado por Rousseau,
cujas inevitáveis conseqüências no estabelecimento do contrato e da vontade geral
cabe também examinar. A presença da liberdade nas atividades humanas poderia
pôr em risco o perfeito equilíbrio das forças na República. É necessário criar, pois,
mecanismos que inspirem, no indivíduo, o sentimento de identificação com o corpo
social. É necessário, em suma, formar o cidadão.
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Epistemologia e Política
no Pensamento de Jean-Jacques Rousseau

Introdução

Desde as primeiras leituras da obra de Jean-Jacques Rousseau, uma das ques-

tões mais inquietantes é a formulada no Contrato social, livro II, capítulo 6: “A vonta-

de geral é sempre certa, mas o julgamento que a orienta nem sempre é esclarecido.”1

O autor parece deixar clara a existência de uma vontade geral entendida como a ex-

pressão das vontades particulares que a compõem. Em outros termos, o indivíduo é a

base da vontade geral, embora esta seja algo mais do que a simples soma das vontades

dos indivíduos. Na realidade, o problema é estabelecer qual a relação existente entre o

indivíduo e a vontade geral. Além disso, se a vontade geral jamais pode errar, então o

erro somente pode estar no julgamento dos indivíduos que a compõem. Qual seria

então, do ponto de vista cognitivo, a estrutura desse julgamento que o torna passível de

erro? Além disso, que tipo de vontade se expressa na vontade geral impedindo-a de

errar? Estas questões nos levaram a procurar respostas numa possível teoria do conhe-

cimento esboçada por Rousseau, teoria essa que deveria dar conta da possibilidade do

erro na faculdade de julgar. Mais ainda: também uma teoria do eu poderia lançar luz

sobre a relação entre o indivíduo e a vontade geral. Seguindo essas pistas, nos depa-

ramos com uma série de questões suscitadas pela teoria política de Rousseau. Essas

questões têm um claro campo psicológico, onde estão incluídos os problemas refe-

rentes a uma teoria da alma. Diante disso, resolvemos estudar a teoria do conheci-

mento em Rousseau, para em seguida examinar qual a influência de sua teoria da

alma humana nos dispositivos políticos presentes no Contrato social. Ao que parece,

essa obra pode ser dividida em duas grandes partes. Na primeira, estamos bem pró-

ximos das intenções iniciais do escrito, intenções essas já expostas no subtítulo:

“Princípios do Direito Político”. Assim, essa primeira parte formaria claramente uma

obra de caráter normativo.

1 . Contrat social, O.C. III, p. 381.
 
Todas as citações de Rousseau são extraídas das Oeuvres Complétes,

4 volumes, direção de Bernard Gagnebin e Marcel Raymond, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard,
1 ª edição, 1959, doravante mencionadas apenas como O.C., seguindo-se o respectivo volume e o número
da página. As demais obras serão mencionadas pelo autor, título, volume (quando houver) e número de
página. A referência bibliográfica completa se encontra no final deste trabalho.
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Entretanto, a partir do capítulo VI do segundo livro, capítulo anterior ao apareci-

mento da figura do Legislador, podemos perceber nitidamente uma certa mudança

de rumo na orientação geral da obra. Após refletir sobre as possíveis condições de

existência de uma política com poder legítimo, Rousseau reflete sobre as condi-

ções de aplicabi–lidade desta política. É porque o julgamento do indivíduo é passí-

vel de erro que uma série de dispositivos devem estar presentes para assegurar a

permanência da República legítima.

Foram essas as inquietações que nos levaram a analisar os problemas psicológi-

cos e cognitivos na relação entre o indivíduo e a coletividade - corpo político - presen-

tes na obra de Jean-Jacques Rousseau. O objetivo geral deste trabalho será estabelecer

uma relação entre  epistemologia  e política no pensamento filosófico desse autor.

Pretende-se atar essa relação por meio de um nó principal: o da comparação entre os

mecanismos cognitivos, e sua respectiva teoria da alma, e a prática reguladora da

vontade geral. Para tanto, será necessário desenvolver a análise dos conceitos psicoló-

gicos, tal como aparecem formulados na perspectiva do indivíduo, quer na expressão

do “eu epistemológico”, quer desse indivíduo considerado em relação a seus seme-

lhantes, como “eu político”. Com essa análise, pretende-se mostrar a existência de uma

perfeita correspondência conceitual no pensamento de Rousseau entre esses dois cam-

pos de reflexão filosófica. Em outras palavras, o pensamento desse autor será tomado

como expressão filosófica, ou seja, como um todo coerente.

Essa visada permitirá atingir os outros objetivos deste trabalho, que são a

explicitação da expressão matemática do conceito de vontade geral e os pressupostos

epistemológicos da percepção política. Tudo isto tem como corolário demonstrar a

existência de uma profunda unidade conceitual no pensamento de um grande filósofo

que nunca se furtou a pensar as questões vitais da filosofia legadas pela tradição, bem

como os problemas colocados diante do homem moderno, ou seja, as profundas trans-

formações ocorridas durante o século XVIII. É certo que, em razão da prosa de Rous-

seau, seu pensamento não se apresenta declaradamente como um sistema.  Nisso

Rousseau está de acordo com os filósofos Iluministas que recusaram os pressupostos

da filosofia de sistemas. Considerado como a expressão da metafísica equivocada

dos filósofos do século precedente, o “esprit de système” foi rejeitado pelos filóso-

fos iluministas em favor de um “esprit systématique”, mais adequado, segundo eles,

para a prática da razão e ciência.
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 Entretanto, essa recusa não significa, em absoluto, a falta de um pensamento coerente.

Mais do que isso, prentende-se demonstrar que, no caso de Rousseau, a recusa de

apresentar sua reflexão na forma de um sistema está em perfeito acordo com as conse-

qüências de sua epistemologia e teoria política.

Por causa das questões psicológicas presente  na política de Rousseau, a  Razão

não é o que move os homens. Ao contrário, a paixão é a força que consegue mobilizá-

los para a ação. Dessa forma, um escrito que vise a ação política, deve falar ao coração

e não simplesmente iluminar a razão.

Temos perfeita consciência dos enormes obstáculos conceituais que este

trabalho impõe. Primeiro, a teoria do conhecimento de Rousseau não foi suficiente-

mente desenvolvida pela tradição crítica. Segundo, o conceito de vontade geral, tal

como se apresenta no Contrato social, não raro foi interpretado de formas múltiplas e

por vezes contraditórias. Terceiro, a afirmação aparentemente contraditória acerca da

impossibilidade de erro da vontade geral, contraposta a possibilidade de erro no julga-

mento do indivíduo, parece um desafio para a compreensão. E, quarto, a própria escri-

ta de Rousseau, com todo seu encantamento, dificulta a sistematização de seus concei-

tos básicos. Na mesma proporção em que encanta, essa escrita parece esconder todo

seu rigor conceitual àquele que  busca explicitá-la.

As obras de Rousseau sobre o homem e a política, desde a suas primeiras

formulações, projetam uma paixão e uma convicção que contrastam claramente com as

ciências sociais promovidas pela epistemologia moderna. Destoando do tipo de análise

formalista contemporânea dos sistemas, por exemplo, o Emílio possui uma declaração

categórica e substancial:  “Tudo está bem, saindo das mãos do autor das coisas; tudo

degenera entre as mãos dos homens”2 . Diferentemente da pesquisa neutra que almeja

a objetividade, o Contrato social, logo no início de seu primeiro capítulo, desperta os

sentimentos do leitor com sua declaração aporética e hiperbólica: “O homem nasce

livre, e por toda a parte encontra-se a ferros”3 .

2. Émile ou de l’éducation, O.C. IV, p. 245
3. Contrat Social, O.C. III, p. 351.
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O paradoxal estilo de escrita rousseauísta assemelha-se mais o de um

retor ou de um poeta do que o de um técnico ou homem de ciência. Ele emprega a

linguagem comum e desperta a sensibilidade do homem comum. Sua escrita pretende

colocar o leitor diretamente em contato com o mundo vivo que o cerca, despertando

nele uma  sensibilidade para as controvérsias que o envolvem.
4

Em nossa época, onde a maior parte dos estudos sobre política segue

uma perspectiva analítica, totalmente diferente da perspectiva rousseauísta, torna-se

difícil, para essa metodologia compreender como ainda válido um estilo de escrita

política como a de Rousseau. Ainda hoje podemos constatar declarações que

consideram Rousseau como um escritor político de “estilo planfetário”, ou como um

utópico, ou ainda, como um filósofo cujo pensamento político possui contradições

entre a teoria e a prática. Conseqüentemente, o problema da teoria e da prática, vista e

tratada por Rousseau, é inacessível para um espírito formado na consideração da polí-

tica segundo as perspectivas da pesquisa analítica contemporânea5 . Para esse tipo de

filosofia, as questões que a política tem por objetivo - Que devemos fazer de nossa

sociedade? Qual critério deve reger nossas decisões coletivas? Qual é a natureza da

sociedade justa? - não podem ser resolvidas pela submissão a um pretenso direito

natural ou por um apelo a qualquer tipo de natureza humana. Pensando em resolvê-las

essa filosofia prega realizar uma análise objetiva, científica, neutra, em que as diferen-

tes opções possíveis serão julgadas e escolhidas segundo o critério de reduzir, tanto

quanto possível, os sofrimentos e aumentar, o prazer, ou melhor, o bem-estar dos

membros de uma determinada sociedade ou mesmo da humanidade inteira. Segundo a

expressão do utilitarismo clássico, e seus derivados conceituais, trata-se de maximizar

a soma das utilidades 6 . Ora, no caso de Rousseau, tentar submeter os problemas

tratados por sua filosofia às exigências da metodologia contemporânea seria natural-

mente deformar sua percepção do problema político.

4 . Esta é também a opinião de Henri Gouhier em seu excelente ensaio: Les Méditations
Metaphysiques de Jean-Jacques Rousseau: “Toda filosofia começa com o olhar do filósofo sobre
o universo e sua vida cotidiana”. Foi este olhar que possibilitou Rousseau a estabelecer sua
clássica e fundamental oposição entre natureza e cultura. Henri Gouhier: Les Méditiations
Metaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, pp. 9-10.
5. Um bom exemplo como a visada positivista trata a política está em William H. Riker and Peter
Ordeshook, An Indroduction to Positive Political Theory.
6 . Philippe Van Parijs, Evolutionary Explanation in the Social Sciences.
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Sua visão da condição paradoxal do homem, e da responsabilidade cívica de um autor

que representa essa condição, o conduz a adotar uma metodologia de exame e um

estilo de exposição que estão em total desacordo com o prosaísmo tanto de seu tempo

como do positivismo dos tempos presentes.

Apesar disso, seria um erro inferir que um método e uma

epistemologia não sejam subjacentes aos ensinamentos de Rousseau, nem os

afetem. Antes da “vision de Vincennes”, ele era, tanto quanto Diderot, um defensor

das tentativas científicas do Iluminismo7 , e seu constante interesse  pelos trabalhos

do matemático Bernard Lamy sugere uma cuidadosa disposição de espírito para as

qualidades do pensamento preciso8 . No mesmo sentido, devemos considerar também

as obras científicas de Rousseau, como exemplo, Institutions chymiques, Traité de

sphère, e o artigo “Le nouveau Dèdalo
 
9 . Quando observamos o conjunto da obra do

filósofo, podemos notar que, em seu desenvolvimento, a soma literária do Rousseau da

idade madura, não menos que suas obras científicas da juventude, respondem às

exigências filosóficas da precisão intelectual: exatidão quando exatidão é apropriada;

finura quando finura permite melhor exatidão.

O presente trabalho limita-se à exposição de um aspecto acima mencio-

nado: o efeito da epistemologia de Rousseau sobre a percepção política. Em geral, e

não apenas no caso de Rousseau, o tema do efeito da epistemologia sobre as percep-

ções políticas suscita interesse hoje10, e desde o começo dos tempos modernos. É

notável que a maior parte dos filósofos políticos importantes tenham, igualmente,

escrito obras de epistemologia. Podemos mencionar Hobbes, Spinoza, Locke, Hume,

Kant e Hegel. Entre os filósofos de influência marxista, Georg Lukács e Jügen

Habermas têm escrito obras importantes sobre esse assunto. E, na escola positivista,

a relação entre episte–mologia e o estudo da política revela-se pelo uso generalizado

de categorias que determinam a percepção, tais como: o “objetivo”, o “subjetivo”, o

“fato”, o “valor”, o “empírico”, e o “normativo”.

7. Rousseau deixa isto claro em Les Confessions, VIII, O.C. I, p. 351.
8. Ver Confessions VI, O.C. I, pp. 232 e 238.
9. Estas obras foram publicadas respectivamente nos seguintes periódicos: “Annales de la société Jean-
Jacques Rousseau”, XII e XIII; Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Ms. Suppl. 967; e
“Annales de la société Jean-Jacques Rousseau”, XXXVIII.
10. A este respeito, veja-se, por exemplo:  Jonh O’Neill ed., Politics and epistemology: papers from the
conference for the study of political thought,  Jürgen Habermas, Connaissance et intérêt, Leo Strauss,
Droit naturel et histoire.
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Essas categorias intelectuais, nenhuma das quais deriva de uma percepção imediata,

são destinadas a estruturar a percepção, de tal modo que quem as aceita percebe a

política de uma forma profundamente diferente daqueles que a recusam. Por isso, é

particularmente importante, no estudo da política, examinar os pressupostos de tais

categorias, a fim de investigar se elas não deformam a compreensão de um determina-

do pensamento político. Isto é problemático para uma ciência da política pelo fato de,

contrariamente ao estudo dos fenômenos biológicos ou físicos, jamais se poder ver,

imediatamente e em sua totalidade, alguma ordem política.

De fato, se aplicarmos as distinções epistemológicas contemporâneas ao

Contrato social, a obra aparece como uma teoria política “normativa”. O projeto mani-

festo do autor é fornecer uma exposição dos princípios do direito político visando a

utilidade pública. Entretanto, está claro que, nos escritos de Rousseau, as categorias

dualistas de “normativo” e de “empírico” são inadequadas. Como diz Rousseau no

Emílio: “Aquele...que quer julgar judiciosamente os governos tal como existem” são

obrigados a “saber como devem ser a fim de bem julgar como são” 11 . Na mesma

obra, diz que: “aqueles que adoram tratar separadamente a política e a moral ja-

mais compreenderão nem uma nem outra”12 . Conseqüentemente, para Rousseau, o

conhecimento empírico da política se obtém à luz dos princípios do direito. O

Contrato social está destinado a preparar, tanto um empirismo político judicioso,

como uma boa prática jurídica.

As especulações levantadas nesta introdução podem  parecer

inicialmente fora de propósito, ou então periféricas, numa análise sobre Rousseau, já

que a epistemologia não é geralmente considerada como algo importante em suas

preocupações filosóficas. A extensão do domínio de seu pensamento é vasta:  é

conhecido como autor de obras de antropologia, economia, política, assim como de

lingüística, música, educação e ainda de botânica e química. No domínio literário,

revela-se como um dos criadores de um estilo “romântico”13 , e é o autor de um

gênero novo de autobiografia, sondando as nuanças da alma humana. Finalmente,

até mesmo  óperas compôs. Mas, ao contrário da maior parte dos filósofos de sua

época, jamais publicou uma obra de epistemologia.

11. Émile ou de l’éducation, V, O.C. IV, pp. 836-837.
12. Émile ou de l’éducation, IV, O.C. IV, p. 524.
13. A esse respetio, confira-se André Monglond, Histoire Intériure du Préromantisme.
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Poder-se-ia argumentar que os élans de sua imaginação romântica parecem se adaptar

com dificuldades ao mundo terra a terra dessa ciência moderna. Ainda que as aparênci-

as às vezes dissimulem  as coisas, sabe-se que em 1758 Rousseau começou uma obra

tratando dos problemas do conhecimento, obra entretanto jamais acabada e publicada.

Concebendo-a originalmente como réplica ao livro De l’Esprit, de Helvétius, queimou

o manuscrito quando este último, que Rousseau descreveu como um homem honesto

apesar de seu ensinamento materialista, foi perseguido pelas autoridades. Não queren-

do criar mais problemas a seu adversário e deixando-se mais tarde absorver por outros

projetos, Rousseau não retomou jamais o projeto inicial 14 .

Tudo o que possuímos de suas idéias a esse respeito, como o próprio

Rousseau afirma, está contido na primeira metade da Profession de foi du vicaire

savoyard15 . Além disso, também temos suas notas críticas, escritas na margem de seu

exemplar do De l’Esprit, que foram encontradas após seu exílio e publicadas após sua

morte16 . Também podemos notar claramente pontos de vista epistemológicos em obras

como: L’Emile, Les lettres morales e o Essai sur l’origine des langues. Mesmo que de

forma dispersa, os conceitos de Rousseau sobre essa matéria são suficientemente

elaborados, frutos de uma reflexão aprofundada e ampla.

14. Ver Lettres écrites de la montagne I, O.C. III, p. 693 e notas 2 e 3 que se encontram nas páginas
1585-1586. Les Confessions XII, O.C. I, p. 591, e a página 365 em que Helvétius é mencionado
como um amigo. Em relação  a um outro projeto do mesmo gênero que permaneceu inacabado ver
Confessions IV, p. 409.
15. Lettres écrites de la montagne I, O.C. III, p. 693 e nota 2.
16. Louis Dutens descobriu as notas marginais em 1766, quando adquiriu a biblioteca de Rousseau.
Com a permissão deste, ele publicou essas notas na edição de 1782 das obras completas, as quais
apareceram quatro anos após a morte de Rousseau. Entretanto, a despeito da publicação de várias versões
incompletas no século XIX, a primeira edição crítica somente aparece em 1911, quando Pierre- Maurice
Masson a inclui em seu artigo “Rousseau contre Helvétius”, Revue d’histoire littéraire de la France, t.
XVIII, pp. 104-13.
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Partimos do princípio que o Contrato social seja determinado pelas seguintes

considerações epistemológicas:

1- À afirmação de que a vontade geral jamais erra pode estar subjacente uma teoria

geral do erro.

2- Uma teoria do espírito pode constituir a base da noção de vontade geral, como

generalização e  expressão soberana do direito público.

3- Uma teoria do “eu”, relacionada à epistemologia cartesiana, pode estar

subjacente à noção de vontade geral como “eu comum” 17 .

4- Uma  teoria do conhecimento pode determinar as fórmulas matemáticas que se

encontram no capítulo III do Segundo livro II e no livro III.

Nesses capítulos, Rousseau apresenta os princípios de uma vontade geral, enten-

dida como expressão soberana do direito político, de uma forma totalmente

diferente das teorias políticas até então elaboradas18 .

5- Seria possível pensar que a forma como Rousseau apresenta a política, o estilo de

sua escrita, está em íntima conexão com sua epistemologia cognitiva. A maneira

como a política pode ser percebida pelo homem comum  deve estar em sintonia

com a forma como ela é apresentada a este homem.

Isto explicaria o uso constante de hipérboles, tal como aparece por todo o Con-

trato social, o uso de imagens e “cenários”, tal como aparecem em todo o Emílio,

enfim, o uso de um estilo que mobiliza o sentimento do leitor e o obriga a tomar

uma posição e realizar uma ação.

Eis o sentido geral da hipótese aqui tratada. Ao desenvolvê-la,  talvez possamos

compreender o sentido que determina a perspectiva política de Rousseau, além de

mostrarmos a existência de uma teoria do conhecimento singular e diferenciada em

relação ao Iluminismo.

17. Contrat Social, II, 6, O.C. III.
18. Uma boa explicação dos dispositivos matemáticos presentes no Contrato social está em  Marcel
Françon, “Le langage mathématique de Jean-Jacques Rousseau”, pp. 85-88; Alexis Philonenko, Jean-
Jacques Rousseau et la pensée du malheur - apothéose du désespoir, pp. 25-44; e uma boa análise dessa
diferença está em Hiram Caton, The origin of subjectivity, p. 163.
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Capítulo I

A teoria do Conhecimento em Rousseau
Crítica ao Materialismo

Existe um momento decisivo na trajetória filosófica de Rousseau, qualificado

pelo próprio filósofo como “minha reforma intelectual e moral”. Embora os dois

adjetivos estejam assinalados, devemos considerá-los, na verdade, não como dois

momentos separados, mas  como termos que se implicam mutuamente. “Comecei

minha reforma pelos adereços; deixei a douradura e as meias brancas, coloquei chapéu

redondo, deixei o monóculo, vendi o relógio...”1 . Sem dúvida, aqui se desenha toda

uma ética. Por gestos existenciais, um pensamento moral torna-se materialmente

tangível na própria vida do filósofo. O gesto moral exprime a “reforma externa e

material”, e está diretamente ligado ao outro gesto - à reforma “intelectual”. O

primeiro gesto, cristalizado  em mudanças de comportamento e vestuário, situa-se no

tempo que se seguiu ao Primeiro discurso, ganhador do prêmio da Academia de Dijon,

em julho de 1750. A rebeldia transparece na escrita com signos que chocarão os

amigos iluministas. Desenha-se a imagem do homem rústico, rebelde, que não aceita

as convenções da sociedade cultivada dos Salões. A “reforma intelectual” inicia-se

juntamente com a “reforma moral”, à qual está intimamente ligada, transcorrendo-se

por um longo tempo de reflexão e culminando com a Profissão de fé do vigário

saboiano, publicada em 1762. Ao analisar o que foi esta “reforma intelectual”,

podemos constatar o progressivo afastamento do pensamento de Rousseau em relação

às idéias dos amigos iluministas. Estes, já chocados com algumas atitudes, sentem que

começam a perder o antigo amigo. A discórdia entre Rousseau e os iluministas cobre

um amplo espectro, atingindo a política, moral, estética e teoria do conhecimento.

A intenção deste capítulo é explorar a teoria do conhecimento que se deixa

entrever no pensamento do filósofo após sua reforma intelectual ou, melhor dizendo,

como expressão dessa mesma reforma.

1 Rousseau, Confessions, VIII, p. 363. É no começo da década de 50 que Rousseau começa a tomar
estas atitudes. Dois dos momentos decisivos desse novo modo de ser são: A opção de ganhar a vida,
como um simples trabalhor, copiando músicas (1750); Quando sua ópera-cômica Le Devin du village é
representada com um grande sucesso em Fontainebleau diante do rei, Rousseau abandona a audiência
na qual Louis XV estava presente (1752).
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Além disso, gostaríamos de salientar o aspecto singular dessa teoria, quando

comparada com algumas das teorias iluministas - chamadas por Rousseau de

“materialistas”. A análise da teoria do conhecimento no pensamento de Rousseau

permitirá extrair alguns pressupostos  básicos, que, segundo parece, são operantes em

todo o corpo filosófico desse autor, incluido aí seu pensamento político.

Como assinala o próprio Rousseau, sua reforma intelectual foi um longo

processo que culminou na Profissão de fé do vigário saboiano. Nesse texto, o autor se

esforça em construir uma teoria do conhecimento como resposta às teorias de seus

contemporâneos, a que seu sentimento jamais foi capaz de assentir, e que, na verdade,

sempre o incomodara profundamente. Assim, é pela crítica ao materialismo que se

delinea claramente uma teoria do conhecimento, expressão de um pensamento

diferenciado e substancial que aponta para uma nova compreensão dos fenômenos da

alma e do conhecimento. Por isso, consideremos antes de tudo que problemas

Rousseau vê no materialismo e quais as conseqüências desta  teoria do espírito.

Tão logo se dá o surgimento da obra  De l’Esprit, de Hélvetius, Rousseau

declara nas Lettres écrites de la montagne a intenção “de atacar os seus princípios”2 .

Quais seriam, então, os princípios contestados por Rousseau? Logo no início de sua

obra 3 , Helvétius expõe a pretensão de deduzir a igualdade natural dos espíritos

partindo do princípio de que todo o conteúdo destes provêm da sensibilidade física.

Ora, diante disso, um problema se apresenta: se a sensibilidade física é idêntica em

todos os homens, como explicar a existência da grande diversidade entre esses

mesmos espíritos, diversidade tanto de valor como de natureza? Em outros termos,

como, se temos a mesma sensibilidade, fonte de todo o conteúdo da mente, podemos

ter espí–ritos tão diversos? Como se introduziu essa diferença?  A resposta de

Helvétius para a questão parte de uma análise dessas diferenças.

2 Rousseau, Lettres écrites de la montagne, O.C. III, p. 693 e nota 2. Para a compreensão da polêmica
entre Helvétius e Rousseau tomamos partido do excelente artigo de Pierre-Maurice Masson:
“Rousseau contre Helvétius”, in: Revue d’histoire litteraire de la France, tomo XVIII, 1911, pp. 104-
113. Não entraremos no mérito se é justa a nomeação, segundo Rousseau, de Helvétius como
Materialista, ou seja, se Helvétius foi um materialista no sentido estrito do termo.
3 Helvétius, De l’Esprit, pp. 15-26.
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Elas derivam imediatamente de fatores como sentidos apurados, extensão da memória

e, principalmente, da maior ou menor capacidade de dirigir a atenção para eleger este

ou aquele objeto 4 . A natureza dotou os homens, organizados biologicamente de forma

semelhante, do grau de atenção necessário para se elevar até às mais altas idéias.

Entretanto, o uso da atenção dispensa um esforço que gera fadiga. Segundo Helvétius,

a natureza humana tem como princípio de ação a tendência a fugir da dor e procurar o

prazer. Seria então necessário que houvesse uma compensação, um certo ganho maior

de prazer que compensasse o desprazer gerado pela fadiga exigida no esforço da

atenção. Para superar este desprazer, é preciso que o espírito esteja animado de uma

paixão capaz de transformar o desprazer inicial num maior prazer final. A capacidade

de direcionar a atenção existe unicamente por causa da paixão, e “qualquer um se

torna estúpido, desde que cesse de estar apaixonado” 5 . Para Helvétius, a paixão é um

poder que movimenta o espírito, sendo dependente da sociedade que a forma; em

outros termos, é um produto social. O valor de um espírito não é algo que lhe seja

intrínseco; depende do grau de estima dos outros homens, que é medido pelo interesse

geral dos membros de uma determinada sociedade: “...o mesmo interesse, que preside

os julgamentos que temos sobre nossas ações, e as observamos como virtuosas,

viciosas ou permissivas, segundo sejam úteis, danosas ou indiferentes ao público,

preside paralelamente os julgamentos que temos sobre as idéias; Assim, em questões

tanto de moral como de espírito, é somente o interesse que dita nossos julgamentos” 6 .

A virtude torna-se decorrência de um julgamento condicionado pelos interesses

de um determinado público. Isso significa que serão considerados virtuosos os espí–

ritos que direcionarem sua atenção para os objetos privilegiados de uma determinada

sociedade ou grupo social. Segundo Helvétius, cada sociedade, dependendo de sua

natureza, elege uma forma particular de superioridade do espírito. Como é do interesse

pessoal de cada um se conformar aos interesses da sociedade, os indivíduos expres–

sarão as paixões da sociedade à qual estão vinculados.

4 Helvétius, De l’Esprit, Discurso III, cap. I, II, III e IV.
5 Helvétius, De l’Esprit, p. 28.
6 Helvétius, De l’Esprit, Tábua Sumária, p. 566. Sublinhado pelo próprio autor.
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Por exemplo, se uma determinada sociedade7  privilegia as Letras, seus membros se

sentiram inspirados a devotar esforços na direção dessa prática. O desprazer do esforço

demandado será compensado pela estima que os membros devotarão aos indivíduos

que demonstrarem habilidades literárias. Isso porque o prazer de ser estimado pelos

pares é muito mais forte do que o desprazer da atenção direcionada. Assim, se

produzirá exatamente o padrão de espírito estimado por todos, sendo a maior ou menor

capacidade desse espírito decorrência única e exclusiva da maior ou menor atenção

que dedicou a uma determinada prática. Quanto mais o indivíduo for movido por uma

paixão social, mais ele expressará a virtude dessa sociedade.

Todos os homens bem organizados fisiologicamente são dotados da potência

física de se elevar até às mais altas idéias e aos mais nobres ideais, enquanto a

diferença de espírito é fruto das diversas circunstâncias nas quais os homens se

encontram e da educação diferenciada que receberam 8 .

Diante de uma tal teoria, temos uma depreciação completa das qualidades

internas ou naturais do espírito. Ele está todo voltado para fora, depende inteiramente

das condições exteriores. Por isso, a educação goza de um grande prestígio na teoria

do espírito de Helvétius 9 . É a educação que será, em última instância, o elemento

decisivo para a diferenciação dos espíritos. Como é o único elemento formador e não

encontra nenhuma resistência, molda no homem a forma que se quiser. Daí que, a

educação tenha o poder de promover a fabricação artificial dos homens.

7 Helvétius emprega o termo sociedade num sentido geral, como o conjunto de todos os membros
de um determinado Estado, e num sentido particular, a saber, um determinado conjunto de
pessoas que possuem interesses afins, formando um subconjunto da sociedade geral. Assim, são
as sociedades literárias, científicas etc.
8 Helvétius,  De l’Esprit, Discurso III, pp. 229-429.
9 Devemos lembrar que o tratado de Helvétius De l’Homme, de 1772, é escrito em parte contra l’Emile
de Rousseau. Nesse escrito, Helvétius mostra o poder da educação na formação das paixões dos
homens. As qualidades de um espírito não dependem em nada da natureza ou da organização
fisiológica. Devem-se unicamente ao sistema de sanções aplicadas ao indivíduo, sendo esse o papel da
educação. A. Keim, Helvétius, sa vie et son oeuvre.
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O principal projeto de Rousseau na resposta a Helvétius era o “de estabelecer a

atividade (espontânea) de nossos julgamentos” em contraposição à teoria passiva e

mecanicista da alma, tal como aparece no De l’Esprit 10 . Para Rousseau, o problema

do raciocínio de Helvétius está, não tanto no estabelecimento de uma igualdade que,

na origem, se deve aos homens possuirem o mesmo aparelho sensorial, nem no papel

diferenciador que atribui à educação, mas na base e no método de que se serve esse

raciocínio. De fato, como teremos oportunidade de desenvolver neste trabalho,

Rousseau está em inteiro acordo com Helvétius no que se refere ao poder da sociedade

sobre as paixões humanas. Como demonstra no Segundo Discurso, esse poder  chega

mesmo ao ponto de transformar completamente o espírito humano, como na metáfora

da estátua de Glauco, “que o tempo, o mar e as tempestades haviam desfigurado de tal

maneira que mais se parecia a um animal feroz que a um Deus” 11 . Como também

teremos oportunidade de desenvolver nos capítulos seguintes, na teoria política de

Rousseau é fundamental uma terapêutica das paixões por meio de mecanismos

afetivos e psicológicos que vinculem o interesse particular ao interesse geral, de tal

forma que, quando o indivíduo vir a si mesmo, encontrará o todo social. Aos olhos de

Rousseau, o primeiro grande problema de Helvétius é sua metodologia. Suas críticas

são, neste sentido, semelhantes às dirigidas contra Montesquieu: “(Montesquieu)

guardou-se muito bem de tratar os princípios do direito político, limitando-se a tratar o

direito positivo dos governos estabelecidos; e no mundo não existem coisas mais

distintas que estes dois estudos”. Em outros termos, ao examinar as paixões humanas

em sua relação com a virtude e a moral, Helvétius limitou-se a estudar os homens e o

mecanismo de sua alma em situação concreta, ou seja, nas sociedades às quais eles

pertencem. Diante de um tal estudo, nenhum princípio moral pode ser de direito

extraído. Segundo Rousseau, para avaliar corretamente as situações concretas, é

preciso adotar como guia uma teoria que não é dada diretamente por essas situações.

Com isso, ao relativismo moral que a teoria de Helvétius necessariamente assume - já

que a virtude é medida por escolhas arbitrárias de determinadas paixões - Rousseau

contrapõe uma ação moral guiada por um princípio de legitimidade.

10 Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1129.
11 Rousseau, Discours sur l’origine et les fondemens de l’inegalité parmi les hommes,
Prefácio, O.C. III,  p. 136.
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Por exemplo, a virtude patriótica é um princípio legítimo, porque sua prática redunda

na finalidade da associação dos homens como povo: seu vínculo afetivo e sua con–

servação.  Ora, para Helvétius os mecanismos da alma humana, sendo totalmente

condicionados de fora para dentro, conduzem o homem a viver totalmente fora de

si, não encontrando, assim, nenhum princípio regulador de suas ações. Esse

homem é como um autômato artificial que reage por causa das paixões cultivadas

em seu meio ambiente.

Helvétius estabelece que os julgamentos humanos são puramente passivos.

Aqui reside, para Rousseau, o segundo grande problema da teoria de Helvétius,

sendo especialmente atacado: “...Tratei de o combater e de estabelecer a atividade

espontânea de nossos julgamentos  nas notas que escrevi no início deste livro, e

sobretudo na primeira parte da Profissão de fé do vigário saboiano. Se tiver razão

em afirmar que o princípio de M. Helvétius e do autor citado são falsos, os

raciocínios dos capítulos seguintes, que são sua conseqüência, desabam, e não é

mais verdade que a desigualdade dos espíritos seja o efeito somente da educação,

mesmo que ela possa influenciar e muito.”12

Nesse sentido, as reflexões epistemológicas de Rousseau, bem como suas

críticas ao Materialismo, fazem parte de suas concepções gerais da psicologia, ou seja,

de uma teoria do funcionamento e das qualidades da alma humana 13 .

12 Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1129. Além de Helvétius, o outro autor ao qual
Rousseau se refere (“o autor citado....”) é o escritor anônimo do artigo “Evidence” da Enciclopédia.
Esse artigo apareceu no tomo VI da Enciclopédia em 1756. Os editores assinalam que os artigos
Evidence e Fonction de l’âme são de um autor que não deseja ser nomeado. Segundo Rousseau,
referindo-se a Helvétius e ao autor anônimo “O princípio do qual o autor deduz, nos capítulos
seguintes, a igualdade natural dos espíritos, e que tratou de estabelecer no início de sua obra, é que os
julgamentos humanos são puramente passivos. Esse princípio foi estabelecido e discutido com muita
filosofia e profundidade na Enciclopédia, artigo Evidence. Ignoro quem é o autor deste artigo, mas é
certamente um grande metafísico. Suspeito ser o Abade de Condillac ou M. de Buffon. Quem quer que
seja, tratei de o combater e estabelecer a atividade de nossos julgamentos...”. Na verdade, Rousseau
enganou-se quanto ao nome do autor em questão. Trata-se de François Quesnay. Ver Rousseau, O.C.
IV, p. 1804 (nota da página 1129).
13 Devemos assinalar que o termo “epistemologia” não entra em uso geral antes do século XIX e não
foi utilizado por Rousseau. Por epistemologia, entendo simplesmente a teoria do que é o conhecimento
e de como ele é adquirido ou, melhor ainda, uma teoria geral da alma e de seu funcionamento. Para os
problemas de uso terminológico, ver: A. Virieux-Reymond, Introduction à l’epistémologie, pp. 7-14.
Ao ligar as questões de epistemologia e psicologia, Rousseau está em companhia de Platão,
Aristóteles, Descartes, Locke, Hume, Condillac, entre outros.
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Seus pontos de vista epistemológicos e psicológicos também fazem parte, e talvez

sejam o fundamento de sua crítica à filosofia "materialista" das Luzes. É refletindo

sobre o fenômeno do pensamento que Rousseau se distancia da percepção dos

“esclarecidos”. Como ele próprio diz: “Quanto mais reflito sobre o pensamento e sobre

a natureza do espírito humano, mais considero que o raciocínio dos materialistas é

semelhante àquele do surdo (que nega a existência dos sons)... Eles são surdos, de

fato, à voz interior que lhes grita com um tom difícil de menosprezar.” 14

Antes de tudo, para compreender a ótica de Rousseau e sua polêmica com a

epistemologia dos “materialistas”, é necessário ter no espírito o que ele entende por

“materialismo”. Evidentemente, por si mesmo, o termo envolve uma imprecisão, pois

abarca um amplo espectro de filosofias que são diferentes entre si. A dificuldade para

definir esse conceito já está presente no verbete da Enciclopédia, que o define da

seguinte forma: “Dá-se ainda hoje o nome de materialistas àqueles que sustentam que

a alma dos homens é matéria, ou que a matéria é eterna, e que ela é Deus; ou que Deus

é apenas uma alma universal difundida na matéria, que a move e a dispõe, seja para

produzir os seres, seja para formar os diversos arranjos que vemos no universo.”15

Como podemos notar, essa definição abrange um grande campo, o qual tenta dar conta

da diversidade das teses materialistas do século  XVIII 16 .

Rousseau entende por materialismo as teses que reduzem os fenômenos

psicológicos aos mecanismos do corpo; em outras palavras, as teses que procuram

explicar todas as coisas, aí compreendidos o pensamento e a atividade geral da alma,

em termos de “leis da física e da mecânica” 17 .

14 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 585.
15 Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, por Diderot e
d’Alembert, Nefchatel, 1765, reimpressão 1967, verbete “materialista”. Tradução Dra. Maria das
Graças do Nascimento, in:  “A tentação materialista de Voltaire”, Revista Discurso, nº 17, 1988, p. 75.
16 A Profa. Maria das Graças do Nascimento, art. cit., lembrando a diversidade destas teses, diz:
“Existe uma distância considerável entre a redução dos fenômenos psicológicos aos mecanismos do
corpo, proposta no Homem-máquina de La Mettrie, e a concepção do mundo apresentada pelo barão
d’Holbach no Sistema da Natureza. O mesmo se pode dizer da diferença entre a concepção da matéria
como “o grande todo”, do padre Meslier, e a idéia de uma continuidade progressiva da matéria bruta à
matéria viva e pensante, apresentada por Diderot.”
17 Rousseau, Lettre à M. de Franquières, O.C. IV, pp. 1139-1140.
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Em uma carta a M. de Franquières, Rousseau ataca essa forma de compreender os

problemas do espírito: “E, por exemplo, quando vós (referência a um "materialista")

fazeis nascer o pensamento das combinações da matéria, vós deveis mostrar-me

sensivelmente essas combinações e seus resultados somente pelas leis da física e da

mecânica, já que vós não admitis nenhuma outra.” 18

Com vista em nossos propósitos, concentraremos nossa atenção nas críticas de

Rousseau aos conceitos materialistas que reduzem os fenômenos da alma aos

mecanismos corporais. Isto porque é nessas críticas que sua teoria do conhecimento  se

torna clara e diferencial. Além disto, como teremos oportunidade de assinalar na

seqüência deste capítulo, partindo dessas críticas, Rousseau pode estender sua

oposição a todo tipo de materialismo, inclusive o chamado “materialismo metafísico”,

já que todos negligenciam o espaço da liberdade, ou a presença de uma faculdade da

alma humana não redutível aos fenômenos dos corpos.

Rousseau inicia suas críticas aos "materialistas" com o problema da causa

inicial. Se tomarmos a física como um problema de causa e conseqüência, é necessário

concebermos, segundo Rousseau, um motor primeiro que deu movimento inicial ao

mecanismo. Esse motor só poderá ser concebido  como uma vontade livre, já que não

foi determinado por nenhuma causa anterior. A própria idéia de uma vontade livre é

inferida de uma análise da matéria: “Por mim, sinto-me tão persuadido de que o estado

natural da matéria é o repouso e de que, vendo um corpo em movimento, penso

imediatamente, ou que se trata de um corpo animado, ou que esse movimento lhe foi

comunicado.”19  Uma matéria dotada de vida própria, ou vontade própria, é uma

quimera metafísica: “Fiz todos os esforços que pude para imaginar uma molécula viva,

sem o conseguir. A idéia da matéria que sente sem ter sentidos parece-me ininteligível

e contraditória. Para adotar ou rejeitar essa idéia, seria preciso começar por com–

preendê-la, e confesso que não tenho essa felicidade.”20

18 Rousseau, Lettre à M. de Franquières, O.C. IV, p. 1140.
19 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 574.
20 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 575.
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É a partir da comparação com a matéria que o vigário sente-se dotado de uma força

que esta não possui: “Perguntar-me-eis também como foi que eu soube que havia

movimentos espontâneos: responder-vos-ei que o sei porque os sinto.

Quando quero mover o meu braço, movo-o, sem que esse movimento tenha outra

causa imediata além da minha vontade”.21  Como podemos notar, o que está em jogo

nessa crítica é muito mais o problema da liberdade, do que a concepção de um Deus

como primeiro motor: “Se não houvesse nenhuma espontaneidade nas ações dos

homens, nem em nada do que se faz na Terra, sentir-nos-íamos muito mais

embaraçados para imaginar a primeira causa de qualquer movimento”.22  Isso porque é

esta questão o eixo central do qual derivam todas as outras críticas aos conceitos

epistemológicos dos "materialistas". O grande problema da teoria do conhecimento

"materialista" é a sua passagem para a moral, que está intimamente ligada ao problema

da liberdade. Segundo Rousseau, devemos tomar as coisas de forma relativa no campo

físico, mas de forma absoluta no campo moral. Concebendo a atividade da alma

humana somente em termos de relações, relações de sensações, relações de idéias e,

não concebendo nada nessa alma que não seja derivado dos sentidos, os "materialistas"

acabam estabelecendo um relativismo moral, dado que a liberdade está descartada.

Rousseau define a “Matéria” como “toda coisa que eu sinto fora de mim e que

age sobre meus sentidos.” 23   Seguindo uma postura comum entre os filósofos do

século XVIII, a “matéria”, para Rousseau, não pode ser explicada por sua essência,

pois é uma daquelas idéias “incompreensíveis” da metafísica24 . Somente pode ser

definida pelas suas propriedades, que são extensão e divisibilidade.

Na discussão epistemológica da época, os "materialistas" são os discípulos de

Locke, opostos aos discípulos idealistas de Berkeley 25 .

21 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 574.
22 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 574.
23 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 571.
24 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, pp. 576-77. Ver também Emile IV, O.C. IV, p. 552: “A idéia de
matéria é tão lenta a se formar no espírito como a de espírito, já que a primeira é uma abstração em
si mesma”. ibid., pp. 570-571 e 599; Lettres morales III, p. 1086 e nota “a” na página 1792.
25 Emile IV, O.C. IV, p. 571; Lettre à M. de Franquières, O.C. IV, p. 1139; Discours sur les arts et les
sciences, O.C. III, p. 27. Existe mesmo um elogio de Berkeley na Lettre à M. de Franquières, O.C. IV,
p. 1139. O desacordo de Rousseau, ao mesmo tempo com idealistas e  materialistas, é conseqüente com
seu ponto de vista de que essa discussão é “l’une de ces disputes métaphysiques” baseadas sobre
idéias, ou  conceitos, distantes das percepções diretas.
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Embora Rousseau discorde tanto dos idealistas como dos "materialistas" 26 , concentra

suas críticas sobre os discípulos  "materialistas" de Locke 27 . As críticas rousseauístas

ao materialismo de inspiração lockeana estendem-se até às questões do método.

Rousseau sustenta que os "materialistas" começam pelo inverso do desejado: “Locke

quer que se comece estudando os espíritos para em seguida passar-se aos corpos. Esse

método é o da superstição, dos preconceitos, do erro; não é o da razão, nem mesmo o

da natureza bem ordenada: é fechar os olhos para aprender a ver. É necessário estudar

por muito tempo os corpos para se ter uma verdadeira noção de espírito, e então

suspeitar de que ele exista. A ordem contrária não serve senão para estabelecer o

materialismo.” 28   Notável crítica, já que Rousseau considera o método lockeano

como uma epistemologia que concentra suas atenções no sujeito cognitivo. Neste

método, é somente pela análise do espírito, suas idéias e sensações, que podemos

ter acesso ao mundo físico corporal. O próprio Locke formula seu método da

seguinte maneira: “Primeiro investigarei a origem daquelas idéias, noções, ou

qualquer outra coisa que lhe agrade denominar, que o homem observa, e é

consciente de que as têm em sua mente, e o meio pelo qual o entendimento chega a

ser delas provido. Segundo, tentarei mostrar que conhecimento o entendimento tem

dessas idéias, e a certeza, evidência e extensão delas...” 29

A ordem metodológica está claramente definida: primeiro as idéias no espírito e

somente então a sua relação com o mundo físico. Realmente , no livro II do Ensaio

sobre o entendimento humano, Locke indaga se a noção de idéias simples é de fato

representativa, isto é, se são imagens das coisas exteriores ao sujeito que as percebe. É

ao analisar essas idéias, separando-as em dois grupos, idéias “como percepção em

nosso espírito”, e “idéias como modificações da matéria nos corpos causadores de tais

percepções”, que Locke pode formular julgamentos sobre o mundo físico 30 .

26 Emile IV, O.C. IV, p. 571.
27 Emile IV, O.C. IV, pp. 551-52, 571-76. Nestas passagens, Rousseau deixa claro que considera Locke
como um materialista por este considerar o espírito somente em termos de leis que regem o encadeamento das
idéias. Devemos também lembrar que Voltaire foi um grande divulgador na França das idéias de Locke e,
exatamente por isso, estas idéias tiveram grande influência nos filósofos franceses ligados de alguma forma a
Voltaire, em especial, Helvétius. Basta lembrar o elogio de Locke nas “Cartas Inglesas” e em “O Filósofo
Ignorante”. “Talvez nunca tenha havido espírito mais sensato, mais metódico, um lógico mais exato que o Sr.
Locke...após arruinar as idéias inatas, após renunciar à vaidade de crer que se pensa sempre, estabelece que
todas as nossas idéias nos vêm pelos sentidos, examina nossas idéias simples e as compostas, acompanha o
espírito humano em todas as suas operações.....” Voltaire, Lettre Anglaises, 13. carta, “Sobre o Sr. Locke”.
28 Emile IV, O.C. IV, pp. 551-552.
29 Locke, An essay concerning human understanding, Introdução, 3. “Método”.
30 Locke, An essay concerning human understanding, Livro II: “As idéias”, capítulos II e III.
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Existe, portanto, uma transição da teoria do conhecimento, ou seja, do espírito, para

uma teoria do mundo físico. É essa metodologia o objeto de crítica por parte de

Rousseau. Para Rousseau, é necessário começar por estudar os corpos físicos para em

seguida inferir a existência no espírito de certas forças que os corpos não possuem.  A

transição seria oposta ao método lockeano. É por advogarem um método contrário à

natureza das coisas que os "materialistas" são surdos à vida interior, ou seja, à

atividade espontânea do julgamento. Na Profissão de fé, o vigário inicia sua

investigação voltando seus olhares para si mesmo. Isto devido ao objeto de estudo:

“quem sou eu? Que direito tenho de julgar as coisas? E o que determina os meus

juízos?” Desse olhar sobre si mesmo, ele extrai sua primeira verdade: “Existo  e

possuo sentidos que me afetam”. Mas, imediatamente após estabelecer esta verdade,

uma questão se coloca: “Terei um sentimento próprio da minha existência, ou só a

sinto através das sensações que experimento?”. A resposta para esta questão conduz o

vigário a estabelecer a diferença entre a sensação que está nele e a sua causa, ou  seu

objeto que lhe é exterior: “Assim, não só eu existo como também existem outros seres,

a saber, os objetos das minhas sensações; e mesmo que esses objetos não passassem de

idéias, não deixaria de ser verdade que essas idéias não sou eu”. Até esse momento,

ainda estamos próximos, quanto ao método, de Locke. Entretanto, na seqüência de sua

investigação, o vigário toma outros rumos. Inicialmente, ele ainda continua refletindo

sobre os objetos de suas sensações e vê-se dotado da força de os comparar. Entretanto

o argumento decisivo da presença desta força no espírito humano vem da comparação

com as forças da natureza: “A experiência  e a observação deram-nos a conhecer as

leis do movimento, essas leis determinam os efeitos sem mostrarem as causas...As

primeiras causas do movimento não se encontram na matéria; esta limita-se a receber o

movimento e a comunicá-lo, sem o produzir....Em resumo, todo o movimento que não

é produzido por outro só pode provir de um acto espontâneo, voluntário...Creio,

portanto, que existe uma vontade que faz mover o universo e anima a natureza. Eis o

meu primeiro dogma, ou o meu primeiro artigo de fé.”
31

31. Rousseau, Profession de foi, O.C. IV, pp. 570-574
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Portanto, foi a partir do estudo da matéria, os corpos exteriores ao sujeito, e

sua comparação com o “eu”, que o vigário pode determinar, primeiro, o

postulado de uma vontade que movimento o universo e, segundo, a presença

de uma vontade livre no sujeito cognitivo, que os corpos não possuem.

A crítica de Rousseau aos "materialistas" dirige-se contra a explicação,

fornecida por estes, das atividades da alma humana em termos físicos (relações de

causalidade), conseqüência direta de uma metodologia que parte do estudo das

idéias para chegar aos corpos. Para melhor compreender esse ponto de partida, é útil

examinar as notas críticas de Rousseau sobre o De l’Esprit de Helvétius e sobre o

artigo “Evidence” da Enciclopédia 32. A argumentação epistemológica desses dois

trabalhos funda-se sobre a crítica lockeana às idéias inatas. Entretanto, mesmo estando

em acordo com esta crítica do inatismo, Rousseau rejeita a psicologia materialista que

a acompanha 33 . Devemos então primeiro acompanhar as críticas rousseauístas à

psicologia materialista, em particular  a  explicação da atividade do pensamento, e em

seguida, examinar como Rousseau pode aceitar a  crítica ao inatismo e, ao mesmo

tempo, recusar a psicologia que a acompanha.

A posição de Helvétius é semelhante àquela do artigo “Evidence” publicado na

Enciclopédia. Para os dois filósofos em questão, todos os julgamentos e todas as idéias

são explicadas como provenientes da sensação 34 . Na tábua sumária do De l’Esprit,

Helvétius escreve: “O objetivo deste discurso é provar que a sensibilidade física e a

memória são as causas produtoras de todas as nossas idéias, e que todos os nossos

falsos julgamentos são o efeito, ou de nossas paixões, ou de nossas ignorâncias.” 35  Já

que Helvétius define a memória como uma sensação persistente, pode-se concluir que,

de seu ponto de vista, origem de toda idéia é simplesmente a sensação36 .

32 Notes sur De l’Esprit de Helvétius, O.C. IV, p. 11239.
33 Emile IV, O.C. IV, pp. 551-552.
34 Claude Adrien Helvétius, De l’Esprit, à Paris: chez Durand, libraire, 1758, pp. vii, 2, 7, 10, 41;
artigo anônimo “Evidence” na Enclyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, nouvelle impression en fac-símile de la première édition de 1751-1780, 1967, volume VI, p.
147, § 7.
35 Helvétius, De l’Esprit, op. cit. p. vii.
36 Helvétius, De L’Esprit,op. cit., p.2. Ver Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1121.
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Do mesmo modo, o autor anônimo do verbete “Evidence” declara que  “julgar não é

outra coisa senão perceber e reconhecer as relações, as quantidades, e as qualidades ou

formas de ser dos objetos. Ora, esses atributos fazem parte das sensações repre–

sentativas dos objetos...”.37  Desta forma, seguindo  o autor do verbete  “Evidence”,

Helvétius nega a existência de uma faculdade do pensamento que seja separada da

sensação e irredutível a ela, bem como o poder  ativo do julgamento. Ao contrário,

sustenta que “julgar é simplesmente sentir”38  . A partir de então, pode concluir que “o

espírito...é somente sensibilidade e memória” 39 , ou, em outros termos, que o espírito é

corpóreo e pode ser explicado em termos de operações mecânicas 40 . Esse ponto de

vista, quando aplicado aos julgamentos sobre questões de justiça, conduz Helvétius

a concluir que “este julgamento (que a justiça é preferível à bondade), realmente,

não é senão uma sensação” 41 . Ora, diante disto, ele não somente rejeita a doutrina

clássica da alma e a teoria da justiça que a acompanha, mas também a teoria

cartesiana do ego, que a análise  "materialista" desintegra em átomos no vazio 42 .

Não existe um todo, por exemplo o eu ou a alma, distinto da soma de seus

elementos materiais.

Helvétius utiliza essa redução como base para promover as reformas, não

somente na metodologia científica, mas também na política e na educação43 . As

reformas políticas, em particular, implicam a erradicação dos prejuízos e das

práticas incompatíveis com a visão da nova ciência e sua promulgação à luz do

único objetivo humano defensável, a saber: aumentar ao máximo o prazer e

reduzir ao mínimo o sofrimento.

37 François Quesnay, artigo “Evidence” in: Auguste Oncken, Oeuvres économiques et
philosophiques de Quesnay, p. 403
38 Helvétius, De l’Esprit, p. 41; Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1124.
39 Helvétius, De l’Esprit, p. 41
40 Helvétius, De l’Esprit, p. 2, sobre o espírito sem a presença de um princípio ativo. A mesma
formulação está no artigo “Evidence” art. cit., p. 147 § 2 e 3. Também Jonh Locke, An essay
concerning human understanding, livro II, ch. XXI, § 4-2.
41 Helvétius, De l’Esprit, p. 10; Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1123.
42 A doutrina clássica aqui mencionada é a da alma tripartida de Platão, tal como exposta na
República, em que se deriva o lugar social de um indivíduo em razão do predomínio, em sua alma,
de uma determinada característica. Existe uma interessante discussão de Rousseau sobre aqueles a
quem chama de epicuristas  na Lettre à M. de Franquières, O.C. IV, p. 1140.Compare-se a crítica
do eu no artigo “Evidence”, art. cit., p. 153; e veja-se Helvétius, De l’Esprit, op. cit., I. 1, pp. 2, 7,
10 e e II. 2, p. 54. Note-se também a citação de Lucrécio, De rerum natura, na epígrafe do De
l’Esprit  de Helvétius.
43 Comparar De l’Esprit, Discours I, sobre o método, com o Discours II. 15, III. 30 e IV. 17, sobre a
moral, a política e a educação. Assim, Helvétius une epistemologia e política ao postular reformas
jurídicas e políticas que melhor convenham à sua noção da psicologia humana.
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Nesse sentido, a epistemologia de Helvétius e seus ensinamentos políticos vão de

mãos dadas. Sua redução materialista permite uma ciência do homem e da política

que se concentra somente nas indiferenciadas e unidimensionais tendências das

paixões no sentido de evitar o sofrimento e buscar o prazer. Não existe, pelo

menos em princípio, nenhuma classificação teleológica dos objetos do desejo que

poderiam complicar a ciência do homem. Nenhum objeto de desejo é a priori

causador de prazer ou dor, e portanto nomeado como objeto a ser atingido ou

evitado.  É isto o que permite à teoria de Helvétius pensar a possibilidade de promover

reformas políticas e educacionais que manipulem as paixões humanas para obter os

comportamentos visados. Uma determinada ação que a princípio é fonte de desprazer

pode, por essa  manipulação, transformar-se em um objeto  de prazer. Em outros

termos, prazer e dor não são condicionados pelos objetos, são padrões sociais.

Somente a tendência de buscar o prazer e fugir da dor pertence ao domínio da

natureza, do que é natural. Também devem ser erradicados os prejuízos sociais e certas

crenças religiosas que diminuem o homem e são causas de temores e superstições.

Desse ponto de vista, Helvétius se inscreve claramente no programa enciclopedista:

afastar as trevas e o medo pela disseminação do conhecimento.

No materialismo de Helvétius  não existem as distinções fundamentais entre os

elementos da alma, nem entre os princípios da vida interior e suas manifestações

exteriores. Conseqüentemente, não existem os paradoxos fundamentais, ou as

contradições inerentes que é preciso discernir a fim de perceber com precisão o que

Rousseau chama “la condition humaine” 44 .

O desacordo com Helvétius não  deriva da questão relativa às idéias inatas, mas da questão

relativa à espontaneidade de certas atividades da alma, como a faculdade de julgar 45 .

44 Rousseau, Emile I, O.C. IV, p. 252. As contradições entre a vida interior e suas manifestações
exteriores é o motor das reflexões de dois dos mais importantes comentadores da obra de Rousseau:
Pierre Burgelin e Jean Starobinski. A respeito dessa questão, existe um excelente ensaio do Prof. Bento
Prado: “Lecture de Rousseau”: “Pode-se observar na experiência do divórcio entre o ser o o parecer o
motor de toda a reflexão em Rousseau e a matriz que se reproduz em todos os momentos de seu
pensamento”, p. 13. Veja-se  Pierre Burgelin, La Philosophie de l’Existence de J.-J. Rousseau,  e Jean
Starobinski, La Transparence et l’Obstacle.
45 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, pp. 572-74; Notes sur De l’Esprit, p. 1129.
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Rousseau aceita a opinião de Locke de que o espírito é, na origem, uma “table rase”.

Diz no Emílio: “Não existe nada no espírito humano senão aquilo que aí se introduz

pela experiência...” 46 . Entretanto, Rousseau apresenta uma diferença em relação ao

empirismo lockeano; ele esforça-se por defender o ponto de vista segundo o qual o

julgamento é uma faculdade distinta no espírito humano, uma faculdade cuja atividade

não pode ser simplesmente explicada em termos de sensações representadas47 .

Segundo Rousseau, a questão da espontaneidade na alma humana tornou-se confusa

porque os "materialistas" fazem uma análise inadequada da sensibilidade.

Para compreender seu ponto de vista, é útil examinar cuidadosamente a explicação

dessa questão tal como formulada nos Diálogos:

“A sensibilidade é o princípio de toda ação. Um ser animado qualquer, que

não sentisse nada, não agiria. Pois onde estaria, para ele, o motivo para

agir?  O próprio Deus é sensível, já que age. Então, todos os homens são

sensíveis, e talvez no mesmo grau, mas não da mesma forma. Existe uma

sensibilidade física, ou orgânica, que, sendo puramente passiva, parece

não ter por fim senão a conservação de nossos corpos e de nossa espécie

segundo as direções do prazer  e da dor. Entretanto, existe uma outra

sensibilidade, que chamaria de ativa ou moral, a qual não é outra coisa

senão a faculdade de vincular nossas afeições aos seres que nos são

estranhos. Esta, cujo conhecimento não é fornecido pelo estudo dos pares

de nervos, parece apresentar nas almas humanas uma analogia muito clara

com a faculdade atrativa dos corpos. Sua força é a razão das relações que

sentimos entre nós e os outros seres, e, segundo a natureza dessa relação,

ela age tanto positivamente, por atração, como negativamente, por repulsão,

como um imã por seus pólos. “A ação positiva ou atraente é a simples

obra da natureza que procura ampliar e reforçar o sentimento de nosso

ser; a negativa ou repulsiva  é uma alteração da primeira, produzinda pela

atividade da reflexão. Da primeira nascem todas as paixões amorosas e

doces, da segunda, todas as paixões rancorosas e cruéis.” 48

46 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, pp. 598-99. Cf. também pp. 481 et 551-552.
47 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, pp. 571-573; Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, pp. 1122-1123; Lettre à
M. de Franquières, O.C. IV, pp. 1136-1140.
48 Rousseau, Diálogos II, O.C. I, pp. 804-805 (grifo meu).
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Dessa longa citação de Rousseau, podemos extrair algumas conseqüências que

melhor esclarecerão a polêmica com Helvétius. Enquanto este último sustenta no De

l’Esprit que as faculdades da alma são unicamente as “duas potências passivas” da

memória e da sensação, somente registradoras de experiências orgânicas e locais 49 ,

Rousseau, na mesma direção de sua crítica do reducionismo, replica em suas notas

marginais: “Parece-me necessário distinguir as impressões puramente orgânicas e

locais das impressões universais que afetam todos os indivíduos. As primeiras não são

senão simples sensações, as outras são sentimentos”50 . Os exemplos que nos dá

Rousseau, nos Diálogos, parecem ilustrar esse ponto 51 . O odor do jantar ou o barulho

de uma porta fechando-se afetam um ou outro dos cinco distintos sentidos.

De outro lado, os sentimentos de alegria, tristeza ou vaidade não são um gosto, um

contato determinado, nem um som, nem uma visão; em suma, não são percebidos

pelos cinco sentidos. Segundo Rousseau, a atividade distinta dos sentimentos, em

contraste com as respostas corporais às sensações físicas particulares, é ignorada pela

análise dos "materialistas", tanto em sua psicologia redutiva, como em sua visão

política. Detenhamo-nos com cuidado nessa distinção entre sensações, que são sempre

particulares e circunstanciais, e sentimentos, que são afecções universais. Isso porque

essa distinção já nos aponta para a questão, que trataremos ao longo desta trabalho,

referente à política. A passagem da epistemologia para a política deverá levar em conta

essa importante distinção, na medida em que a percepção política somente poderá se

dar pela via do sentimento, já que essa afecção é universal, ou seja, aquilo que os

homens possuem em comum. Além disso, é o sentimento que estabelece as relações

entre nós, as coisas e os outros homens.  As sensações são sempre registros

particulares, ao contrário do sentimento que, por ser universal, é passível de troca entre

os homens, de força criadora de vínculos.

49 Helvétius, De l’Esprit, op. cit., p. 2.
50 Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1121.
51 Ver Diálogos II, O.C. I, pp. 805-829; ver também Emile II, O.C. IV, pp. 301-308.
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Além das distinções acima estabelecidas, Rousseau formula outras pertinentes à

sua teoria do conhecimento. Elas estão sempre baseadas na premissa de que “duas

operações de diferentes espécies são efetuadas por duas faculdades distintas” 52 .

Conseqüentemente, enquanto Helvétius esforça-se em reduzir a memória e o julga–

mento à uma sensação, Rousseau procura distingui-las. Por exemplo, quando

Helvétius diz que provará que “lembrar-se...é simplesmente sentir”, Rousseau

acrescenta: “Não sei ainda como ele provará isto; mas sei muito bem que sentir o

objeto presente e sentir o objeto ausente são duas operações cuja diferença merece ser

inteiramente examinada.” 53   A prova oferecida por Helvétius não convence Rousseau,

porque a definição materialista da memória como uma sensação persistente, não

explica o ato de voluntariamente procurar reunir no espírito determinadas sensações ou

idéias54 . Certo, é possível responder que um stimulus específico poderia automa–

ticamente fazer ressurgir no espírito uma antiga sensação, ligada a esse estímulo por

repetição. Entretanto, essa resposta não é inteiramente satisfatória a Rousseau, pela

possibilidade de termos um encadeamento provocado conscientemente. De acordo

com o argumento materialista, uma tal rede de associação é constituída pelo acúmulo

na memória das experiências sensoriais sucessivas. Mas essa explicação das idéias e

das sensações não parece dar conta de uma atividade mental tal como o encadeamento

controlado das idéias 55 . Principalmente, não explica de forma convincente a possibi–

lidade do erro em tais encadeamentos 56 .

52 Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1124. É interessante notar o uso do conceito de
faculdade por parte de Rousseau. Comparar a crítica de Locke à idéia de “faculdades” no An essay
concerning human understanding, livro II, ch. 21, § 6: “...essa referência às faculdades tem iludido
muitos na confusa noção de vários agentes distintos em nós...”. Assim, para Locke as faculdades “não
são seres reais”. Ao que parece, o uso da noção de faculdade na obra de Rousseau terá eco na teoria do
conhecimento kantiana.
53 Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1121.
54 Notes sur De l’Esprit, p. 1121; Emile II, O.C. IV, p. 344.
55 Emile IV, O.C. IV, pp. 571-573.
56 Emile, p. 481 e nota “a” na página 1447.
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Porque, se partirmos da tese da “tábula rasa” lockeana, deveremos concluir,

como faz Helvétius, que “o erro não é essencial ao espírito humano” 57 . Mas se,

como sustenta Helvétius58  e Rousseau disso não discorda 59 , nenhuma sensação

não pode jamais ser uma fonte de erro, e se, como sustenta Helvétius e Rousseau

disto discorda, todo julgamento é redutível à uma sensação 60 , então, como

conseqüência não poderia existir jamais julgamento errôneo61 .

Helvétius atribui o erro, ou às paixões, ou à ignorância dos fatos, ou ainda ao

mau uso das palavras62 . Ora, dada essa explicação, duas questões podem ser

levantadas que de fato ocuparam o pensamento de Rousseau. Primeiro, seria possível

cobrir todas as formas de erro somente por essas três causas?63  Segundo, essa

explicação do erro, e a conseqüente recomendação para se  evitá-lo, é compatível com

a própria psicologia do materialismo?  Como a resolução da primeira questão será

afetada pela segunda, convém começarmos pela análise da última.

Rousseau está em particular desacordo com a explicação de Helvétius, segundo

a qual o erro surgi  devido à ignorância dos fatos. Aliás, essa é, na verdade, a principal

fonte de erro epistemológico. Essa explicação merece então ser analisada com mais

vagar. A este respeito, Helvétius sustenta que os erros sobrevêm na medida em que

formamos uma opinião imediata sobre a totalidade de uma coisa, tomando como base

uma impressão sensorial parcial64 . Ele sugere o meio para combater este tipo de erro:

proceder de forma a alcançar um recenseamento completo antes de emitirmos uma

opinião a respeito do objeto65 . Mas essa atividade de recenseamento dos fatos deve ser

compreendida à luz da redução materialista, que nega a existência de um todo

“ontológico”, ou essência, que se possa distinguir da soma de suas partes66.

57 Helvétius, De l’Esprit,  I. 4, p.49.
58 Helvétius, De l’Esprit, pp. 30,49.
59 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, pp. 572-573.
60 Helvétius, De l’Esprit, I. 4, pp. 49-50, também “Evidence”, § 20, p. 403.
61 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 572. Cf. “Evidence”  § 14, 20, 25, 26, 39.
62 Helvétius, De l’Esprit, I.3 e I.4.
63 Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p.1124.
64 Helvétius, De l’Esprit, I. 3, 1973 ed., p. 30.
65 Helvétius, De l’Esprit, I. 3, 1973 ed., pp. 30, 41, 49-50.
66 Considerar: Helvétius, I. 1, pp. 21, 23-24. Ver também “Evidence”, pp. 7, 20, 37, 38 e 40.
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Se um recenseamento completo dos fatos é o meio de evitar essa fonte de erro e, se

todas as nossas opiniões verídicas devem ser fundadas sobre impressões diretas dos

sentidos - sem a intermediação de idéias como seres ou do Ser, ou de um todo

diferente da soma de suas partes - então parece que a coleção dos fatos, assim

concebida, seria um processo sem fim, de modo que estaríamos condenados a

conceber as coisas sempre de forma errada67 . Caso isso seja verdade, então a

epistemologia de Helvétius conduziria à seguinte conclusão:  as descobertas da

ciência, não importando qual o ponto do tempo, são impróprias a formar qualquer

opinião verídica a respeito da natureza. Sua teoria materialista do espírito parece

conduzir inevitavelmente à formação de uma tal opinião.

Rousseau, ao contrário, mantém a tese de que existe uma diferença entre a

ignorância e a opinião falsa68 . Porque, se Helvétius, seguindo Locke, tem razão ao

dizer que o espírito é, na origem, uma “table rase” e que “não é essencial ao espírito

humano o erro”, então a ignorância é, ao menos nessa condição mental, anterior à

recepção das imagens, ou à formação das idéias e opiniões69. Nessa perspectiva, parece

que, para evitar os erros devidos aos prejuízos de opinião, é necessário - caso seja

possível - de reencontrar essa ignorância original. Esse procedimento é exposto, não

pela disposição clássica de Sócrates, mas pelo método da dúvida cartesiana que, para

Rousseau, se reduz a uma suspensão do julgamento70 . Mas, segundo a teoria

materialista da alma, o ato espontâneo de suspender o julgamento deveria ser

impossível, uma vez que não existe nenhuma faculdade que não seja redutível às

sensações. Entretanto, a própria teoria de Helvétius deseja encorajar uma tal

suspensão. Isso porque ela é necessária durante o completo recenseamento dos

fatos, para não incorrermos no erro de emitir uma opinião parcial, sem um

conhecimento completo.

67 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, pp. 578-580; I, pp. 269-270, III, pp. 135, 483.
Les Lettres morales, II/III.
68 Rousseau, Emile II, O.C. IV, pp. 370-371. III. p. 428. “Lembre-se, lembre-se sem parar que a
ignorância nunca faz o mal, que somente o erro é funesto, e que não se perde porque não se sabe, mas
porque se acredita saber”.
69 Rousseau, Emile III, O.C. IV, p. 481; Emile IV, O.C. IV, pp. 567-571 e 599. Ver H. Caton, The origin
of  Subjectivity,  op. cit., p. 168, 2ª nota de rodapé.
70 Rousseau, Emile, O.C. IV, p. 428, Emile IV 567-570. Comparar Descartes, Discours de La Méthode
II e IV, pp. 137, 147. Ver H. Caton, pp. 133-51.
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Assim, quando Helvétius nos alerta contra a confusão entre a parte e o todo,

sustentando então que a percepção da imagem e a da realidade não são a mesma coisa,

pressupõe uma outra faculdade, além dos cinco sentidos, que permite perceber essa

distinção. Dessa forma, sua teoria pressupõe uma faculdade da alma que torna possível

uma suspensão do julgamento71 .

Segundo Rousseau, a psicologia puramente mecanicista impede Helvétius de

reconhecer todas as conseqüências implicadas na atitude de suspender o julgamento,

atitude esta, no entanto, exigida por sua epistemologia como  condição para se evitar o

erro. Ao examinar atentamente a questão da suspensão do julgamento, Rousseau

conclui a necessiade de se pensar um princípio inato e ativo  responsável por  tal

suspensão, princípio que não poderia ser simplesmente determinado pela sensações72 .

Conseqüentemente, Helvétius não percebeu que o próprio exercício do controle

mental, que sua teoria pressupõe, depende de uma atividade psicológica espontânea,

que sua teoria recusa73 .

O que está realmente em jogo nessa discussão é a questão da liberdade. A

suspensão do julgamento somente poderá ser reivindicada caso admitamos um

princípio de liberdade. Entretanto, segundo Rousseau, os "materialistas" insistem  em

negar a atividade espontânea do julgamento, já que em suas teses o julgamento é

somente uma sensação. Como poderíamos evitar o erro se não realizarmos uma

suspensão de julgamento antes de termos realizado um recenseamento completo dos

fatos? Como podemos suspender o julgamento se não tivermos uma vontade livre?

Além disso, é preciso notar que,  se esta dificuldade afeta a validade da

teoria do espírito de Helvétius, afeta igualmente a validade da análise política que

sua teoria do conhecimento pressupõe. Rousseau especifica essa dificuldade em

várias passagens de seus escritos.

71 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 572-573: “Por que a imagem, que é a sensação, não está em
conformidade com o seu modelo, que é o objeto? É porque sou ativo quando julgo, porque a operação
que compara está errada, e porque o meu entendimento, que ajuíza as relaçõs, mistura os seus erros
com a verdade das sensações que só mostram os objetos.”
72 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, pp. 572-573; Lettre à M. de Franquières, O.C. IV, pp. 1135-1136;
Diálogos III, O.C. I, p. 972.
73 Rousseau, Lettre à M. de Franquière, O.C. IV, pp. 1135-1136.
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Por exemplo, quando Helvétius escreve no De l’Esprit que: “Eu posso dizer

igualmente, eu julgo ou eu sinto que, de dois objetos, um que eu chamo toesa forma

em mim uma impressão diferente daquela que chamo pé...”, Rousseau replica nas

margens de seu exemplar: “Existe aqui um sofisma muito sutil e muito importante que

deve ser assinalado. Uma coisa é sentir uma diferença entre uma toesa e um pé; outra

coisa é medir essa diferença. Na primeira operação, o espírito é puramente passivo,

mas na outra é ativo. Aquele que tem a finura de espírito para transportar pelo

pensamento o pé sobre a toesa e ver quantas vezes ela nele está contida é o espírito

mais justo, e, conseqüentemente, aquele que melhor julga”74 .

No livro IV do Emílio, o vigário saboiano nota e acrescenta: “...Se fôssemos

puramente passivos no uso de nossos sentidos, não existiria nenhuma comunicação

entre eles; seria impossível conhecer que o corpo que nos toca e o objeto que vemos

são o mesmo. Ou nós nunca sentiríamos nada fora de nós, ou existiria para nós cinco

substâncias sensíveis, das quais não teríamos meios de perceber sua identidade”75 .

O vigário, ao refletir sobre os objetos de suas sensações, e ao encontrar em si

mesmo a faculdade de os comparar, sente-se dotado de uma força ativa, atestada pela

própria atividade da reflexão: “Aperceber é sentir; comparar é julgar; julgar e sentir

não são a mesma coisa. Pela sensação, os objetos apresentam-se a mim separados,

isolados, tais como se encontram na natureza; pela comparação, mexo-os, transporto-

os, por assim dizer, coloco-os um sobre o outro, para me pronunciar sobre a sua

diferença ou sobre a sua semelhança, e, geralmente, sobre todas as relações que

existem entre eles. A meu ver, a faculdade distintiva do ser ativo ou inteligente é a de

poder dar um sentido a esta palavra: é. Em vão procuro, no ser puramente sensitivo,

essa força inteligente que se sobrepõe e que, depois, decide: não a conseguiria

encontrar na sua natureza”76 .

74 Rousseau, Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, pp. 1122-1123.
75 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 573.
76 Rousseau, Emile IV, O.C., IV, p. 571. Rousseau distingue a apercepção da percepção. A primeira,
para ele, se refere ao ato de tomar as imagens transmitidas pelos sentidos, enquanto a segunda refere-se
a tomar as idéias. Ver Emile III, O.C. IV, p. 481: “Na percepção ou idéias, o julgamento é ativo”.
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Essa faculdade que compara as sensações não pode ser apercebida por nenhum dos

cinco sentidos77 : “Nós sentimos nossas sensações”, diz Rousseau, “mas nós não

sentimos nossos julgamentos...nós o produzimos”78 . Assim, combinando a tese de

Helvétius, segundo a qual o erro não se origina na sensação, com a afirmação de que o

espírito é capaz de suspender ou formar os julgamentos, Rousseau conclui que a

principal fonte de erro está no julgamento79 .  Nenhuma forma de erro pode ocorrer,

quando simplesmente tenho uma sensação; é somente quando acrescento um juízo à

essa percepção que o erro pode se introduzir. Por exemplo, ao emitir o juízo de que

minha percepção é uma representação correta de determinado objeto exterior a mim,

posso cometer um erro. Assim, a possibilidade do erro está relacionada ao ato

espontâneo e livre de julgar: “Digo que é impossível que nossos sentidos nos

enganem; porque é sempre verdadeiro que sentimos aquilo que sentimos, e a esse

respeito os “epicuristas” têm razão. As sensações somente conduzem ao erro quando a

elas acrescentamos julgamentos sobre as suas causas produtoras, ou sobre a natureza

dos objetos percebidos, ou sobre as relações que possuem entre si. Ora, é a esse

respeito que se enganam os epicuristas, os quais pretendem que esses julgamentos,

acrescidos às sensações, também não são jamais passíveis de erro”80 .

Rousseau procura preservar do reducionismo epicurista81  a força espontânea

do pensamento: “Portanto, não sou apenas um ser passivo e sensitivo, mas um ser

ativo e inteligente, e, diga a Filosofia o que disser, atrevo-me a pretender a honra

de pensar.” O ser inteligente recebe as sensações, percebe-as enquanto tais, e

compara suas identidades e suas diferenças com outras sensações82 . É nessa

atividade do espírito que o erro pode se introduzir. Isso obviamente tem suas

conseqüências no processo educativo.

77 Emile IV, O.C. IV, p. 571.
78 Rousseau, Emile III, O.C. IV, p. 1447, nota “a” em baixo da página 481. Cf. o Manuscrit Favre,
O.C. IV, p. 211.
79 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, pp. 572-573; Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, pp. 1122-1123.
80 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 1447, nota “a” da página 481. Ver também Emile IV, pp. 572-573;
Emile III, p. 481.
81 Rousseau utiliza os termos “materialismo” e “epicurismo” como sinônimos. Em geral, aplica o
termo “materialista” quando está num campo de discussão epistemológica, e o termo “epicurista”  no
campo moral. Neste caso, refere-se às doutrinas que pensam as ações humanas segundo o modelo da
busca do prazer e fuga da dor, segundo o cálculo do prazer bem compreendido.
82 Rousseau,  Notes sur De l’Esprit, O.C. IV, p. 1122. Ver também Emile III, O.C. IV, p. 481.
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O método educativo de Rousseau procura acentuar de forma cuidadosa o desen–

volvimento da faculdade de comparar83 . Parece ser através da experiência dessa

atividade espontânea do espírito, a qual não pode ser derivada dos sentidos, que

Rousseau procura salvar o eu, o qual tinha sido dissolvido na análise de Locke e

Helvétius. Para Rousseau, a alma  é como um ser vivo atrás da atividade de suas

faculdades, como um sujeito de decisões, como uma potência de intencionalidade.

Como diz Rousseau “Eu tenho sempre a potência de querer” 84. “Dêem o nome que

quiserem à força do meu espírito que aproxima e compara as minhas sensações;

chamem-lhe atenção, reflexão, ou o que quiserem; mas a verdade é que ela está em

mim e não nas coisas, que sou unicamente eu quem a produz, embora só a produza no

momento em que os objetos exercem uma impressão sobre mim. Sem ser dono de

sentir ou de não sentir, o sou de examinar mais ou menos aquilo que sinto. Portanto,

não sou apenas um ser sensitivo e passivo, mas um ser ativo e inteligente...”85.

Então, no processo cognitivo do conhecimento é possível experimentar forças

ativas que não são redutíveis a simples sensações. Essas forças atestam a presença da

liberdade nas ações de minha alma e, conseqüentemente, a existência de  um eu que

experimenta e atesta essa liberdade. A presença mesma deste eu é a condição de

possibilidade do conhecimento. A lógica desse processo impõe a idéia de um eu

compreendido como uma reserva de faculdades a espera de seu desenvolvimento.

A polêmica epistemológica estabelecida por Rousseau com Helvétius nas

notas marginais de seu exemplar do De l’Esprit continua na Profissão de fé, com

um novo alvo: Condillac.  Este filósofo claramente enuncia a explicação do eu em

termos de memória persistente86.

83 Rousseau, Emile III, O.C. IV, pp. 481-488.
84 Rousseau, Emílio IV, O.C. IV, p. 586.
85 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 573 e p. 584 nas notas do autor. O vigário sustenta que isso é
mesmo mais certo que as apercepções recebidas imediatamente dos objetos.
86 Condillac, Traité  des sensations, 1ª parte, capítulos I-VI.
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Ao se interrogar sobre o que é o eu , Condillac responde: “O que se entende

pela palavra eu parece convir somente a um ser que, no momento presente, é

diferente do que foi no passado. Enquanto ele não mudar, ele existe sem

nenhum retorno sobre si mesmo. Tão logo mude, ele julga que é o mesmo que

foi, e ele diz: eu (...) o eu é a coleção das sensações provadas e recordadas

pela memória. Numa palavra, é a consciência do que se é, e a lembrança do

que se foi.” 87  Desse modo, o eu é entendido como a coleção de sensações

experimentas, de cuja memória conserva-se o traço. A conseqüência dessa

forma de conceituação é o vínculo entre sensação e conhecimento do eu.

Ao contrário de Condillac, Rousseau refletindo sobre a atividade da faculdade

de julgar, descobre uma operação da alma que não pode ser explicada em termos de

transformação das sensações. Isso porque sentir é ser afetado, é permanecer num

estado passivo, e nenhum estado passivo jamais poderá transformar-se em princípio

ativo. A espontaneidade da faculdade de julgar torna presente a percepção da liberdade

experimentada por um  eu que é o lugar dessa mesma liberdade. Esse eu não pode ser

reduzido às sensações, dada a presença da faculdade de julgar, um princípio ativo que

une as sensações e pronuncia um juízo sobre elas. Dessa forma, potência ativa, o eu é

o lugar do julgamento e condição de possibilidade do conhecimento.

De imediato, a crítica da epistemologia epicurista ou materialista por parte de

Rousseau torna possível a comparação com a epistemologia de Descartes88 . De fato, a

atividade espontânea que Rousseau experimenta em si mesmo conduz a uma filosofia

do espírito próxima da doutrina cartesiana, por distinguir um entendimento que

percebe e uma vontade que lhe dá o assentimento 89 . A semelhança entre os dois

filósofos também está presente na explicação epistemológica do erro, localizado na

atividade do julgamento: engano-me no momento em que intervenho para afirmar ou

negar, não antes, quando sou passivo, apenas recebendo as sensações90 .

87 Condillac, Traité des sensations, 1ª parte, capítulos VI e VIII, parágrafo 1.
88 Sobre as relações entre Rousseau e Descartes, seguimos de perto o trabalho de Henri Gouhier, Les
Méditations Métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau,  cap. II “Ce que le Vicaire doit à Descartes”,
pp. 49-75.
89 Por exemplo: Descartes, Principes...I, art. 32.
90 Henri Gouhier, Les Méditations Métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, “ce que le vicaire doit a
Descartes”, p. 72.



página 37

Em suma, a semelhança entre a epistemologia de Rousseau e a de Descartes está em

que ambos os filósofos professam um voluntarismo radical. Para Descartes, a vontade

é infinita, enquanto o entendimento é finito. É do choque dessas forças que o erro

aparece. Entretanto, se as epistemologias desses filósofos possuem as semelhanças

apontadas acima, devemos lembrar que Rousseau aceita o postulado de Locke sobre as

origens das idéias nas sensações, postulado francamente em desacordo com as idéias

inatas cartesianas. Dessa maneira, quanto ao inatismo, Rousseau está do lado dos

empiristas em suas críticas à epistemologia cartesiana. Para o empirismo, todas as

idéias provém das sensações, possuem uma gênese, uma história, e portanto não são

inatas como queria Descartes. Além dessa divergência, existe uma outra que devemos

considerar com muita atenção, na obra de Descartes, o movimento da dúvida

metódica, que é possível graças à uma suspensão de julgamento, termina no cogito.

Ele obedece ao seguinte raciocínio: eu duvido, então eu penso, logo eu sou. O que sou

eu então? Uma coisa que pensa. Ora, Rousseau faz um movimento diferente: eu

duvido. O que sou eu então? Uma coisa que sente. A diferença consiste naquilo que

se põe em dúvida. Para Descartes, a dúvida atinge os julgamentos de existência91 .

Trata-se, para o filósofo, de encontrar uma coisa sobre a qual se possa afirmar com

absoluta certeza que exista. É esse problema que gera as seguintes questões: As

coisas sensíveis existem? As coisas inteligíveis, tais como as figuras geométricas e

os números, têm alguma consistência ontológica? Eu mesmo, existo? Esta última

questão se encerra nela mesma, porque colocá-la é pensar, e, como pensar sem ser?

A metafísica se apresenta então como a descoberta verdadeira das coisas que

existem, de verdades de existência que resistiram à dúvida metódica. O eu que

pensa Deus, as coisas inteligíveis, as coisas sensíveis, recupera, dessa forma, sua

essência e condição de existência92 .

Ao contrário, a maior parte dessas questões não  interessam o vigário saboiano.

A dúvida de Rousseau recai sobre os julgamentos de valor. Em nenhum momento o

vigário se interroga sobre a existência do mundo exterior.

91 Henri Gouhier, Les Méditations Métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, “Ce que le vicaire doit a
Descartes”, p. 73.
92 Henri Gouhier, Les Méditations Métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, “ce que le vicaire doit a
Descartes”, p. 67-68.
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Ele está mergulhado numa situação existencial insuportável: “vagando de dúvida em

dúvida”, sem saber nem de onde vem, nem para onde vai93 .  Nesse caso, a pergunta:

“o que sou eu?” tem o sentido moral da pergunta “o que posso eu?” É, antes de tudo,

uma questão sobre a liberdade, e não sobre a existência, que provoca o retorno a si

mesmo. O eu, objeto de reflexão do vigário, é o ser que toma decisões e que se

inquieta em face desse livre-arbítrio. Trata-se então de encontrar um guia, uma escala

de valores, que possa assegurar um reto agir diante do “sem fundo” criado pela

presença da liberdade na ontologia do homem. Devemos lembrar que a liberdade não é

somente um problema colocado diante do homem pelo estar no mundo. Mas,

sobretudo para Rousseau, a liberdade é a própria  definição metafísica do homem.

A primeira verdade do vigário será “Existo e tenho sentidos pelos quais sou

afetado.”94  Essa verdade é a resposta para a questão  “quem sou eu?”, formulada nos

termos “que posso eu?”. Ao contrário de Descartes, o cogito rousseauista não é uma

idéia clara e distinta que sobreviveu ao ataque da dúvida metódica. É um sen–

timento, uma verdade extraída de um “método, uma regra fácil e simples que me

dispensa da vã sutileza dos argumentos. Tendo o sentimento como guia, retomei o

exame de todos os conhecimentos que me interessavam, resolvido a admitir

somente evidentes aqueles aos quais, na sinceridade de meu coração, não poderia

recusar meu consentimento...”95

Retomando a questão da relação entre o eu e as sensações, o vigário se

pergunta: “Terei o sentimento próprio de minha existência ou só a sinto pelas

sensações que experimento?... Pois, estando constantemente afetado por sensações

- ou imediatas ou recordadas -, como poderei saber se o sentimento do eu é alguma

coisa exterior às minhas próprias sensações e que pode ser independente delas?”96.

Assim colocada, essa questão evidentemente nos remete ao debate entre Rousseau

e os “epicuristas - empiristas”97 .

93 Rousseau, Profession de foi, p. 567.
94 Rousseau, Profession de foi, p. 570.
95 Rousseau, Profession de foi, p. 570. (grifo nosso)
96 Rousseau, Profession de foi, p. 570.
97 Concordamos com Henri Gouhier que considera Condillac o autor visado, nesse momento, por
Rousseau. Henri Gouhier, Les Meditations Métaphysiques..., p. 69.
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Ao que tudo indica, o interlocutor visado é Condillac, especialmente qundo expõe

no capítulo IV, primeira parte, de seu Traité des sensations98 . Nessa obra,

Condillac tenta explicar, adotando um quadro empirista, como é possível a

sensação do eu. Para tanto, supõe uma estátua que possuísse sentidos. Assim, no

momento em que a estátua sente, por exemplo, o odor de uma rosa, é totalmente

envolvida nessa sensação; ela é, e somente é, o próprio odor da rosa99  . Quando os

diversos odores passam a se suceder, a consciência de um eu distinto das afecções da

estátua surge como a percepção de sua identidade sob a diversidade. Essa percepção

está ligada à memória, a qual permite comparar a sensação presente à lembrança da

sensação passada. Com isso, quando o eu se pergunta o que ele é, só haveria uma

resposta possível: a coleção de todas as sensações experimentadas, das quais a

memória guardou o traço. Esta é a resposta clássica que o empirismo em geral fornece

para a questão do eu. Como podemos ver, o eu empirista está todo voltado para fora de

si, sendo apenas o conjunto das sensações. Não existe a noção de livre-arbítrio

acoplada ao eu; este é totalmente condicionado pelas afecções que os sentidos

experimentaram quando estimulados por objetos externos. Ora, o eu que interessa ao

vigário, porta-voz de Rousseau, é aquele responsável por tomar decisões ou, em

outros termos, é aquele dotado de liberdade: um “eu” fundamentalmente moral. A

teoria do conhecimento, entendida como uma teoria geral do funcionamento da

alma, é antes de tudo uma psicologia e uma filosofia da ação. É a descoberta da

força ativa do julgamento que fornece a Rousseau a possibilidade de sentir um eu

distinto das afecções que experimenta. Dessa forma, esse eu é antes de tudo uma

força ativa, cuja liberdade radical conduz ao problema de se encontrar uma base

sólida e legítima para a sua ação.

98 Henri Gouhier, Les Meditations..., p.71.
99 Condillac, Traité des sensations, 1ª parte, capítulo I.



página 40

No Segundo Discurso, Rousseau procura estabelecer uma distinção entre os

homens e os animais. Esta distinção não reside no entendimento ou razão, posto

que tanto homens quanto animais possuem idéias, sendo a diferença, a este

respeito,  apenas de proporção. É na qualidade de agente livre que o homem se

diferencia dos animais: “A natureza comanda todos os animais e o animal obedece.

O homem sofre a mesma influência, mas se reconhece livre para ceder ou

resistir..”
100 

Assim, a primeira fundamental diferença entre homens e animais é a

liberdade, presente no primeiro e ausente no segundo. Além disso, Rousseau

também estabelece uma segundo distinção: “haveria uma outra qualidade muito

específica que os ditingue, e sobre a qual não pode haver contestação: é a

faculdade de se aperfeiçoar.”
101

 Feita estas distinções, Rousseau não deixa claro

qual seria especificamente a relação entre elas, a não ser o fato de ambas serem o

que distingue os homens dos animais.  Entretanto se analisarmos a faculdade da

perfecbilidade poderíamos estabelecer algumas conclusões a respeito dessa

relação. A faculdade de se aperfeiçoar é deduzida a partir de um contexto histórico:

“faculdade que com o auxílio das circunstâncias desenvolve sucessivamente todas

as outras e reside entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo, ao passo que o

animal é, depois de alguns meses, o mesmo que se tornará por toda a vida, e sua

espécie passados mil anos , a mesma do primeiro ano.”
102 

Portanto, é na passagem

do tempo, no corpo da história que a perfectibilidade se expressa. Certamente que

esta faculdade já existe em potência no estado natural. Porém, é somente quando o

homem ingressa na história, na passagem do “homem natural” para o “homem do

homem”, que ela tem a oportunidade de expressar-se: “Seria triste para nós vermo-

nos forçados a convir que essa faculdade quase ilimitada que o distingue é a causa

de todas as desgraças do homem. É ela que, com o tempo, o tira dessa condição

orgininária, na qual viveria dias tranqüilos e inocentes; é ela que, com o passar dos

séculos, faz desabrochar seu saber e seus erros, seus vícios e suas virturdes....”
103

100 Rousseau, Profession de foi, p. 586-587.
101 Rousseau, Profession de foi, p. 587. Ao que parce, aquí os interlocutores são os “materialistas”,
pois, estes seriam aqueles que questionariam a conceituação da liberdade como o principal diferencial
em relação aos animais. Já a perfectibilidade, não estaria em confronto com a teoria  desses filósofos.
102 Rousseau, Profession de foi, p. 586-587.
103 Rousseau, Profession de foi, p. 588.



página 41

A faculdade de se aperfeiçoar faz parte da relação entre o homem e seu meio

ambiente. Para que ela possa despertar e sair do estado apenas potencial, é

necessário o auxílio das circunstância, o que torna claro a sua relação com o meio

ambiente e a sua inscrição no corpo da história. Além disso, ela é responsável pelas

alternações no próprio “eu” do homem, dado que seu despertar faz desenvolver

todas as outras faculdades e transforma o “homem natural” no homem histórico.

Já a liberdade é definida num contexto metafísico: “A natureza comanda todos os

animais e o animal obedece. O homem sofre a mesma influência, mas se reconhece

livre para ceder ou resistir, é sobretudo na consciência dessa liberdade que aparece

a espiritualidade de sua alma, pois a Física explica de certo modo o mecanismo dos

sentidos e a formação das idéias, mas na força de querer, ou melhor, de escolher e

no sentimento dessa força se encontra apenas atos puramente espirituais, dos quais

nada se explica pelas leis Mecâncias.”
104

 No puro estado estado de natureza existe uma  relação tão harmônica entre

homem e natureza, que todo movimento ou alteração não pode ocorrer. É somente

quando acontece  modificações na ordem natural, catástrofes, maremotos, terre–

motos, incêndios nas florestas, que uma nova relação deve ser estabelecida. É

nesse momento que a perfectibilidade, apenas em potência no puro estado de

natureza, se exprime, alterando a constituição dos homens e desenvolvendo suas

facudades. Isto com o objetivo do homem sobreviver, por meio de uma adaptação,

às novas condições de seu meio ambiente. Para que a adaptabilidade, possível

graças a capacidade de aperfeiçoar-se, se realize,  é necessário uma força, ou seja,

o instinto de conservação, que nada mais é do que o amor de si, paixão natural.

Assim, a perfectibilidade é aquilo que altera o “ser” do homem para atender a

necessidade de sobreviver. Aqui se introduz uma nova categoria: a necessidade.

Existem dois tipos de necessidades. As primeiras, que poderíamos chamar de

naturais, são decorrências da constituição física dos homens e de suas relações

com o ambiente material, sendo semelhantes às dos animais.

104 Rousseau, Profession de foi, p. 588.
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As segundas, inscritas na história do “homem do homem”, são decorrência do

desenvolvimento de seu entendimento seguido da multiplicação das paixões. As

paixões podem ter duas origens: as necessidades naturais. ou, então, as idéias que

os homens fazem a respeito das coisas.
105

 No caso das necessidades naturais, as

paixões são sempre as mesmas, dado que neste caso existe uma perfeita condição

de equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, resultando numa perfeita corres–

pondência entre desejos, necessidades e recursos. Nos caso das necessidades

artificiais, oriunda das idéias que os homens fazem a respeito das coisas, as

paixões são a decorrência do progresso do entendimento, efeito direito da

faculdade de se aperfeiçoar. Neste caso, pelo desenvolvimento do entedimento, as

paixões podem multiplicar-se distanciando-se muito em relação aos simples

estímulos naturais. Como diz o Prof. Rolf Kuntz: “O avanço do entendimento e das

paixões inscreve-se, portanto, num fluxo circular (ou, mais precisamente, em

espiral): necessidade - paixão - conhecimento - paixão (necessidade artificial).”
106

Assim, inicialmente, o desencadear da perfectibilidade deveu-se a satisfação de

uma necessidade, a paixão da sobrevivência. Logo que a faculdade de aperfeiçoar-

se desenvolve no homem o entendimento, novas paixões surgem. “As paixões, por

sua vez, encontram sua origem em nossas necessidades e seu progresso em nossos

conhecimentos: pois só se pode desejar ou temer as coisas segundo as idéias que

delas se possa fazer ou pelo simples impulso da natureza.”
107

 Assim, é graças a

capacidade de aperfeiçoar-se que o homem pode desenvolver seu entendimento

com o objetivo de atender suas necessidades e paixões.  Ora, quando da-se o

desenvolvimento do entendimento, e novas paixões são despertadas, o homem

afasta-se da ordem natural. Mas, a capacidade de reagir de forma contrária à ordem

natural deve-se unicamente em função da presença da liberdade nos julgamentos e

ações humanas.O homem se reconhece livre para ceder ou resistir aos impulsos da

natureza. As paixões artificiais, fruto do desenvolvimento do entendimento e

geradora de necessidades também artificiais, somente puderam se introduzir no

homem graças ao fato de este ser defino, de forma metafísica, como um agente livre.

105 Rolf Kuntz, “Obervações e imaginação na teoria de Rousseau”, in: Revista Discurso,
ano III, n.3, p. 71.
106 Rolf Kuntz, “Obervações e imaginação na teoria de Rousseau”, in: Revista Discurso,
ano III, n.3, p. 71.
107 Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité..., p. 589.
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Conseqüentemente, a liberdade guarda uma relação de fundamento com a

faculdade de se aperfeiçoar. Mas, de outro lado, é somente com o desenvolvimento

do entendimento, fruto da perfectibilidade, que o homem pode adquirir consciência

de sua liberdade. Nisto consiste a sua moralidade: “é sobretudo na consicência

dessa liberdade que aparece a espiritualidade de sua alma.” No puro estado de

natureza o homem não possui moralidade, visto que, não possui entendimento nem

relação com seus semelhantes. É no corpo da história, construída pela perfecti–

bilidade humana que a moralidade pode ser estabelecida, e sentida toda a espiri–

tualidade da alma. Assim, a relação entre a liberdade e a perfectibilidade é a

mesma relação em espiral entre o entendimento e as paixões apontada pelo Prof.

Kuntz . Uma serve de fundamento à outra que por sua vez a torna consciente. Se a

própria perfectibilidade é uma noção inseparável  da liberdade radical do homem, o

eu rousseauísta é uma força ativa, que portanto difere inteiramente da passividade

do eu empirista. Sentir a força ativa do julgamento é, no mesmo movimento, sentir

a liberdade. Por isso, o vigário afirma que este é seu terceiro artigo de fé:  “o

homem é livre em suas ações e como tal animado de uma substância imaterial.”108

A consideração da liberdade, associada à noção de um eu que não se reduz a

um conjunto de sensações, leva Rousseau a outras divergências filosóficas com os

"materialistas"109 .  Por exemplo, contrariamente à explicação materialista das

idéias como sendo tão-só sensações, Rousseau define a idéia como um composto

de sensações mantidas em relação pelo julgamento: “Porque,  da comparação das

várias sensações sucessivas ou simultâneas, e do julgamento que as sustenta, nasce

uma espécie de sensação mista ou complexa, a qual eu chamo de idéia...As idéias

simples são somente sensações comparadas. Existem  julgamentos nas simples

sensações tanto como nas sensações complexas, as quais chamo de idéias simples.

Na sensação, o julgamento é puramente passivo, afirma que se sente isto que se

sente. Na percepção ou idéia, o julgamento é ativo: une, compara, determina as

relações que os sentidos não determinam.”110

108 Rousseau, Profession de foi, p. 586-587.
109 Rousseau não difere os empiristas ou sensualistas dos materialistas. Ele considera o próprio
Locke como materialista .
110 Rousseau, Emile III, O.C. IV, p. 481.
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Assim, teríamos então um julgamento que é uma força ativa,  não condicionada

pelas sensações. A presença dessa força é a evidência de um eu consciente de sua

liberdade. Do ponto de vista do conhecimento, ao se deparar com uma simples

sensação, o julgamento se comporta de forma passiva, apenas assentindo à própria

sensação. Ao se deparar com duas ou mais sensações, torna-se ativo, comparando-as e

estabelecendo relações. Da relação entre sensações simples nascem as idéias simples,

porque, diante de duas ou mais idéias, o julgamento as põem em relação, criando

idéias complexas. Desse modo, embora a fonte do conhecimento seja as sensações,

os julgamentos podem também ser responsáveis pela criação de idéias complexas.

Para realizar essa tarefa, o julgamento deve ser orientado por outras faculdades do

espírito: a razão, o raciocínio - que Rousseau chama de “razão raciocinante” -  e as

neces–sidades morais, as quais Rousseau chama de paixões.111  Estas últimas são a

expressão dos elementos espontâneos da alma, isto é, o “amor de si” e a “piedade

natural”, e portanto são forças ativas.

No Ensaio sobre a origem das línguas, Rousseau deixa claro o papel das

paixões como forças ativas que orientam o julgamento para  estabelecer relações

entre as idéias  e assim  criar idéias mais complexas. A origem das línguas se

encontra na necessidade de exprimir,  não sensações, mas sim sentimentos.112

Como suas origens estão  nos sentimentos espontâneos, as primeiras línguas

deveriam ter sido melodiosas ou musicais.113  Conseqüentemente, para refletir o

que é humano, as línguas - como a música - deveriam refletir e atrair os movi–

mentos da alma em suas tensões: a alegria, a tristeza, o medo, a piedade, e o

sentimento de triunfo, por exemplo. Mas as línguas modernas, como a filosofia

materialista que a acompanha, refletem a separação entre o homem civilizado e sua

vida interior, concentrando-se somente em objetos e sensações exteriores.114

111 Rousseau, Essai sur l’origine des langues, op. cit., ch II, p. 96 e nota 34 do editor.
112 Rousseau, Essai sur l’origine des langues, cap.2, p. 96, cap. 15, p. 156 seg., e cap. 16, p. 163.
113 Rousseau, Essai sur l’origine des langues, cap.2, p. 96, cap. 15, p. 156 seg., e cap. 16, p. 163.
114 Rousseau, Essai sur l’origine des langues, cap. 13-16, e particularmente p. 163.
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Assim, enquanto uma teoria do conhecimento como a de Helvétius deseja que o

discurso racional elimine toda idéia que tenha suas raizes na vida interior115 ,

Rousseau, ao contrário, sugere que os sentimentos, tanto quanto as sensações,

podem ser verdadeiramente ser  uma fonte de idéias propriamente ditas.116  Como

diz Rousseau, “Sob determinados pontos de vista, as idéias são sentimentos e os

sentimentos, idéias.  Ambos os nomes convêm a qualquer percepção que nos ocupa

e ao seu objeto, assim como a nós próprios, que por eles somos afetados: só a

ordem dessa afecção determina o nome que melhor convém. Quando, inicialmente

ocupados com o objeto, só pensamos em nós por reflexão, trata-se de uma idéia;

pelo contrário, quando a impressão recebida excita a nossa primeira atenção e só

por reflexão pensamos no objeto que a causa, trata-se de um sentimento.”117

Algumas notas de Rousseau no Ensaio sobre a origem das línguas

mostram que a linguagem torna-se menos musical e mais prosaica à medida

que os homens se  tornam  mais racionais e objetivos  afastando-se dos

sentimentos em direção à razão. A teoria do conhecimento na filosofia de

Rousseau torna-se bem mais complexa quando comparada com a teoria

“materialista”; a alma humana na teoria rousseauista é dotada de forças ou

faculdades diferentes do simples conjunto de sensações dos empiristas. Além

das diferenças entre julgamento, sentimento, idéias criadas por forças internas,

idéias criadas por forças externas, complexas, simples, sensação, Rousseau

introduz uma outra faculdade, que produz significados outros, quando uma

sensação é introduzida no espírito.

115 Helvétius, De l’Esprit, tábua sumária, p. vii (edição de 1758), e no Discours I, cap. 1-14, pp. 26, 28,
30, 42-43, 46, 48-50 (edição de 1973). Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines,
primeira seção, cap. 2, segunda seção cap. 1; segunda parte, segunda seção cap. 1-3 e particularmente
cap. 3 § 34: “Il faut remarquer que je ne me borne pas à dire qu’on doit commencer par les idées les
plus simples; mais je dis par les idées le plus simples que les sens transmettent...” (sublinhado por
Condillac). Ver também a segunda seção, cap. II, seções 18-21 e cap. IV, seções 51-53. Também
Locke, Essay on human understanding, livro III, cap. XI seções 8-10, 15-21 e livro IV, ch. XX, § 1.
“Knowledge being to be had only of visible and certain truth...” (sublinhado por Locke).
116 Ver: Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 571-573. e 584-586; e Lettre à Voltaire du 18 août 1756, O.C.
IV, p. 1069. Comparar com Emile III, O.C. IV, p. 481, Emile IV, pp. 490-491, 501 seg.
117 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, nota “a” da p. 600 que se encontra na p. 1559.
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Essa faculdade é a imaginação: “Existe essa diferença entre as idéias e as imagens; as

imagens são pinturas absolutas dos objetos sensíveis, e as idéias são as noções dos

objetos determinadas por suas relações. Uma imagem pode estar só no espírito que a

representa; mas toda idéia supõe outra. Quando se imagina não se faz outra coisa

senão ver, quando se concebe, compara-se.”118

Teríamos então as idéias que são produtos de relações, e as imagens que são

percebidas como absolutos. A imaginação seria uma espécie de intuição que tem o

poder de “ver” o objeto como um todo. No quarto capítulo desta dissertação, teremos a

oportunidade de examinar melhor essa faculdade e demonstrar  sua enorme impor–

tância para a percepção da política. Por poder estar sozinha no espírito, ou seja, por ter

o poder de significar independente de uma relação, a imagem tem uma enorme

importância na educação e terapêutica das paixões. Isso porque sua presença no

espírito desperta imediatamente o sentimento, com força suficiente para emitir um

juízo de certeza. Esse fenômeno epistemológico da imagem será usado por

Rousseau como uma força terapêutica para controlar as paixões. No Emílio, ele

receita uma mistura entre idéias e imagens para realizar esse tipo de terapêutica:

“É assim que, dosando os exemplos, as lições, as imagens, embotareis o aguilhão

dos sentidos e iludireis a natureza, seguindo suas próprias diretivas. À medida que

ele for adquirindo algumas luzes, escolhei idéias que se relacionem com elas; à

medida que os seus desejos se inflamarem escolhei imagens próprias para os

reprimir.”119  Na seqüência da citação é dado um exemplo. Um velho militar

preocupado com o fascínio de seu filho, que começava a carreira militar, pelas

prostitutas, resolveu agir e dar um basta a esse perigo. Em vez de reprimir, ou fazer

discursos criando apenas idéias no espírito de seu filho, o velho militar usou o

poder das imagens. Simplesmente levou seu filho para visitar um hospital de

sifilíticos. Ao ver aquele espetáculo macabro, o jovem militar nunca mais procurou

a companhia e os prazeres dos bordéis.120

118 Rousseau, Emile II, O.C. IV, p. 344. Aqui Rousseau reporta o leitor para “La profession de foi...” e
o convida para uma comparação entre essa discussão e a discussão da epistemologia e da metafísica no
livro IV.
119 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 520-521.
120 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 521-522.
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 A imagem sozinha no espírito do jovem foi suficiente para despertar, imediatamente, o

sentimento da sobrevivência, que nada mais é do que o sentimento natural do “amor

de si”. Os sentimentos funcionam de forma semelhante ao imã magnético. Ele pode

atrair ou repelir coisas que estão colocadas em relação a nós. Esse é o poder da

imagem, sua presença no espírito desperta imediatamente um sentimento. Ora, é

exatamente o sentimento que atesta a evidência e tem a força do correto assentimento.

Isso é evidente, uma vez  que o sentimento é, antes de tudo, uma força moral; age na

relação que temos com as coisas, incluindo-se aí, principalmente, os outros homens.

Dessa forma, a imagem tem o poder de despertar os sentimentos naturais do “amor de

si” e da “piedade”, sendo um instrumento privilegiado para despertar as “doces

paixões” e reprimir as “rancorosas e cruéis”. Em outros termos, é um instrumento que

servirá politicamente para aproximar os homens num todo, ou seja, criar um povo.

Rousseau distingue um povo de uma multidão. O primeiro tem os seus vínculos

estabelecidos por um sentimento interno de “doces relações”. Assim, não haveria

divergência ou antagonismos entre necessidades internas e comportamento externos.

Agiríamos moralmente e politicamente segundo um sentimento interno de união

afetiva com os outros cidadãos. O homem seria um todo, agiria segundo a lei porque

assim o quer. Ao contrário, a multidão é mantida em união apenas pela repressão

ou força. São as sanções que acompanham as leis que as fazem ser obedecidas.

Nessa condição, o homem está alienado, seus desejos interiores estão em franca

oposição com o que esperam de seu comportamento social. A lei é obedecida por

medo de se sofrer uma punição.

Um outro exemplo do uso das imagens como força terapêutica das paixões está

na criação de “cenários” naturais, exemplificados ao longo do Emílio. Sempre que

Rousseau tem  necessidade de transmitir ao seu leitor uma mensagem que lhe toque

diretamente o coração, ele a contextualiza num cenário, em que a paisagem tem a

função de terapêutica das paixões. São sempre paisagens de estética arcádica, ou seja,

paisagem calmas, de um tempo absoluto e beleza harmônica. A própria Profissão de fé

tem em seu início a descrição de uma paisagem, cenário no qual o diálogo se dará. Do

alto de uma montanha, todo um vale é descrito, ressaltando-se a harmonia dos

elementos e sua inegável beleza estrutural banhada pela luz da aurora.
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A função é clara: acalmar as paixões oriundas da sociedade (o interesse) para,

na sinceridade do coração, o sentimento, guiado pelas paixões naturais, dar o

correto assentimento às verdades que o vigário formulará: “Ter-se-ia dito que a

natureza exibia aos nossos olhos toda a sua magnificência, para oferecer o

texto à nossa conversa.”121

Ao contrário das imagens que podem estar sozinhas no espírito e despertar

um sentimento que guie o julgamento, as idéias são construções realizadas pelo

julgamento por meio de relações, derivadas das “intuições” imediatas da

sensibilidade.122  Tal como as imagens, também podem refletir os sentimentos da

vida interior, mas, devido à sua relatividade, somente o podem fazer de forma

comparativa. Não podem revelar por reflexão o que é absoluto na natureza.
123

Além de ter nos sentimentos guias absolutos, o julgamento conta ainda com

o que Rousseau chama de “Le raisonnement”. Este guia é o próprio trabalho do

julgamento, como força que compara as idéias simples para delas  derivar idéias

complexas: “Pela  comparação, mexo-os [os objetos representados na percepção],

transporto-os, por assim dizer, coloco-os um sobre o outro, para me pronunciar

sobre  sua diferença ou sobre sua semelhança, e, geralmente, sobre todas as

relações que existem entre eles. A meu ver, a faculdade distintiva do ser ativo e

inteligente é a de poder dar um sentido para a palavra é. “124

121 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 565.
122 Enquanto a palavra “intuitif” designava, outrora em teologia, a visão beatifica, o vigário de
Rousseau a emprega na Profissão de fé em oposição à razão discursiva. Emile IV, O.C. IV, p. 593, 594,
577, 599. O uso que faz Rousseau dessa palavra está em acordo com Locke que no Essay on human
understanding, livro IV, ch. 2, § 1, ao discutir as percepções “imediatas” e “mediatas”, define
intuição nos seguintes termos: “Se refletirmos acerca de nossos meios de pensar, descobriremos que às
vezes a mente percebe o acordo ou desacordo de duas idéias imediatamente por elas mesmas, sem a
intervenção de qualquer outra: penso que a isto podemos chamar de conhecimento intuitivo, já que
neste a mente não tem de se esforçar para provar ou examinar, pois percebe a verdade como o olho faz
com a luz, apenas por lhe estar dirigida” (sublinhado por Locke) .
123 Rousseau, Emile III, O.C. IV, p. 487. Ver também, ibid., I, p. 281, II, p. 303, III, p. 428, IV, p. 586;
Lettre à Voltaire du 18 août 1756, O.C. IV, p. 1069. “Para pensar de forma justa a esse respeito,
parece que as coisas deveriam ser consideradas relativamente na ordem física, e absolutamente na
ordem moral”.
124 Rousseau, Emile IV, O.C. IV, p. 571. A palavra “est” está sublinhada pelo próprio Rousseau. Ver
também:  nota “a” no rodapé da página 481, e como nota de fim na página 1447; Emile III, O.C. IV, p.
486. Interessante também observar as análises de Heidegger a propósito deste uso que a filosofia
moderna faz da palavra “é” em seu sentido de cópula, relação. A este respeito veja-se o artigo de
Heidegger: O que é uma coisa?
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É notável que a palavra “é”, nesse contexto, não remeta ao uso clássico,  como

substantivo, mas como cópula. Limitado a discernir as relações, a competência do

julgamento se aplica sobre as relações, e não sobre as coisas em si.  No Emílio,

Rousseau descreve o julgamento como uma faculdade primitiva, ou natural, que

compara as sensações e cuja atividade é anterior às outras atividades do espírito.125

Quando a comparação das sensações desenvolveu uma série de idéias no espírito,

o julgamento passa a comparar essas idéias. É essa atividade de comparar as

idéias formadas que Rousseau chama de “le raisonnement”: “Não vês que tão

logo o espírito atinge as idéias, todo julgamento torna-se um raciocínio. A

consciência de toda sensação é uma proposição, um julgamento. Por isso, assim

que se compara uma sensação à outra, raciocina-se. A arte de julgar e a arte de

raciocinar são exatamente a mesma.”126

O raciocínio como atividade discursiva de julgar ou de comparar as diferenças e

similitudes127  entre as idéias é uma espécie de conhecimento demonstrável. Entretanto,

a análise da atividade do raciocínio revela que as “certezas” espistêmicas  dele  deri–

vadas  dependem de uma espécie de compreensão anterior, que não é demonstrável,

embora  necessária como suporte para o raciocínio. Enquanto o autor do artigo

“Evidence” distingue o conhecimento fundado sobre as verdades apodíticas de todas as

outras espécies de pensamento, as quais, segundo o autor, são fundadas na fé128 , o

vigário de Rousseau sustenta que as “certezas” epistêmicas derivadas do raciocínio são

fundadas sobre o sentimento ou a razão: “A arte de raciocinar não representa o todo da

razão, freqüentemente representa seu abuso. A razão é a faculdade de ordenar todas as

faculdades de nossa alma convenientemente à natureza das coisas e de suas relações

conosco. O raciocínio é a arte de comparar as verdades conhecidas para compor outras

verdades, as quais se ignoram  e que esta arte faz descobrir.

125 Emile, III, O.C. IV, p. 486.
126 Emile, III, O.C. IV, p. 486. É também esclarecedor a este respeito a discussão das imagens e das
sensações em: Idem, p. 481.
127 Emile III, O.C. IV, p. 1447, nota “a” página 481, e página 486.
128 “Evidence”, arti. cit., p. 146.
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Mas tal arte  não nos revela as verdades primitivas que servem  de elemento  para

as outras, e;  quando no lugar dessas verdades, nós colocamos nossas opiniões,

nossas paixões, nossos prejuízos, longe de nos fazermos  esclarecer, fazemo-nos

cegar. Em vez de elevar a alma, isso  enerva e corrompendo o julgamento que

deveria aperfeiçoar.”129  Assim, o puro raciocínio é incapaz de orientar corre–

tamente  o julgamento. É  necessário um guia para se orientar: “Quando me

perguntam que  causa determina a minha vontade, pergunto que causa

determina minha decisão;  pois é evidente que essas duas causas juntas não

formam mais de uma; e se se compreende bem que o homem é ativo nas suas

decisões, que  seu entendimento não é mais do que o poder de comparar e

apreciar, ver-se-á que  seu orgulho é um poder semelhante, ou derivado dele;

escolhe o bom da mesma maneira que julgou o verdadeiro; se julga mal,

escolhe mal. Qual é, então, a causa que  determina  sua vontade? É  seu

raciocínio. E qual é a causa que determina  seu raciocínio? É  sua faculdade

inteligente, é  seu poder de julgar; a causa determinante está nele próprio.”130

Nas Les lettres morales, Rousseau identifica esse princípio infalível que guia

o raciocínio como a razão.  No Emílio, esse princípio será nomeado como a cons–

ciência: “Consciência! Consciência! Instinto divino, voz imortal e celeste; guia seguro

de um ser ignorante e limitado, mas inteligente , mas inteligente e livre; juiz infalível

do bem e do mal, que tornas o homem semelhante a Deus, és tu que fazes a excelência

da sua natureza e a moralidade das suas ações; sem ti, nada sinto em mim que me

eleve acima dos animais, a não ser o triste privilégio de me perder, de erro em erro,

impelido por um entendimento sem regras e por uma razão sem princípios.”131

Uma análise atenta das noção de razão, tal como exposta respectivamente

nas Lettres morales e no Emílio, nos mostra que ambas noções são expressões dos

sentimentos naturais. Desse modo, o guia seguro, usado pelo julgamento para

orientar a vontade em direção a uma ação, é o sentimento: “...existe uma diferença

entre  nossas idéias adquiridas e  nossos sentimentos naturais, pois sentimos antes

de conhecer; e, assim como não aprendemos a querer  nosso bem e a evitar  nosso

mal, recebendo  essa vontade da natureza, também o amor pelo bom e o ódio pelo

mau são, em nós, naturais como o amor que sentimos.

129 Les lettres morales, II, O.C. IV, p. 1090.
130

Emile, O.C.IV, p. 586.
131 Emile IV, O.C. IV, p. 601.
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Embora todas as nossas idéias nos venham do exterior, os sentimentos que as apreciam

encontram-se no nosso interior, e é unicamente por meio deles que conhecemos a

conveniência ou a inconveniência que existe entre nós e as coisas que devemos

respeitar.”132  Assim sendo, o sentimento é o componente da alma que atesta a certeza

epistêmica. É notável que a epistemologia de Rousseau examine o problema da

verdade não mais como a correta representação no espírito do elemento exterior. Trata-

se agora de uma experiência da verdade, crença inabalável que o sentimento transmite

ao julgamento atestando a verdade de uma determinada proposição. Por isso, a fonte da

certeza epistemológica está no sentimento. É claro que se  trata dos sentimentos

naturais e, quando passamos para a dimensão da sociedade, estes sentimentos podem

ser sufocados ou transfigurados por paixões adquiridas no convívio em sociedade.

Como vimos, Rousseau, quanto à teoria das idéias, permanece do lado da escola

de Locke e sua crítica do inatismo. Quando sua doutrina da consciência moral o obriga

a formular um certo inatismo, jamais o aplicará ao campo das idéias. Mas, nesse

momento, Rousseau afasta-se da psicologia sensualista. Para os “materialistas”, a

premissa de que não existe nada no entendimento humano que não se tenha

introduzido pela experiência está diretamente relacionada com a conclusão de que os

julgamentos são produzidos por estas mesmas idéias.  Segundo Rousseau, esta é uma

forma equivocada de raciocinar. A verdade das premissas não implica necessariamente

a da conclusão. Existem em nossa alma elementos naturais, e, o natural não é o

adquirido: “Consciência, consciência, instinto divino, voz imortal e celeste...sublime

emanação da substância eterna...é somente tu que fazes a excelência de minha

natureza...”
133

. O  que nasce com o nosso espírito é o amor do bem e não a idéia do

bem: “Mesmo que todas as idéias nos venham de fora, os sentimentos que as apreciam

estão dentro de nós”. Devemos entender a expressão “sentimentos” como o fato de

sentir “a conveniência ou inconveniência que existe entre nós e as coisas que  devemos

132 Emile IV, O.C. IV, p. 600.
133 Lettres Morales, 5., p. 1111; Profession de foi, p. 598. O vigário não retoma as palabras: “Sublime
emanações da substância eterna...”
134 Lettres Morales, 5, p. 1109; Profession de foi, pp. 600-60.
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procurar ou evitar.”
134

.

 Ora, o texto é perfeitamente claro. Rousseau afirma o inatismo da consciência moral

num contexto sensualista, estendendo a zona do sentir  até às impressões e reações que

podemos chamar de virtude. De fato, nas Cartas Morais, Rousseau funda o inatismo da

consciência sobre o mesmo  princípio que “os materialistas” invocam  para o negar:

“nós sentimos necessariamente antes de conhecer” e algumas linhas posteriores: “nossa

sensibilidade é incontestavelmente anterior à nossa própria razão”. Tal é o prelúdio que

conduz ao parágrafo, referido acima, da “imortal e celeste voz”. Assim, Rousseau

assimila as inclinações ou repulsões que desencadeiam em nós a imagem de uma boa

ou má ação àquelas que  desencadeiam na estátua de Condiallac um odor agradável ou

desagradável. Entretanto, ao contrário do autor do Tratado das sensações, que esboça

uma gênese do desejo a partir da comparação dos diversos odores, da memória e do

hábito, Rousseau restaura o conceito de uma natureza onde todo o prazer significa uma

disposião  do ser em direção ao seu bem, que é satisfeita,  e a dor significando que ela

não foi satisfeita. Não é por acaso que, na Profissão de fé, uma nota visando “um de

nossos mais sábios filósofos” denuncia o paradoxo do “instinto” como “hábito

adquirido” , exatamente no momento onde Rousseau s tem a necessidade da palavra

instinto para ser aplicada à consciência. 
135

O inatismo do instinto animal é requerido não com os fins de uma metáfora, mas pelas

observações do psicólogo que descobre uma mesma estrutura afetiva nos dois níveis da

vida mental.  Assim, inatismo é sinônimo de natural. Ora, o Discurso sobre a

desigualdade ao analisar os diversos sentimentos que proliferam no “homem do

homem” conclui que estes não representam senão a expressão, ou a deformação, ou a

negação de duas tendências fundamentais, o amor de si, pelo qual o ser se move na

direção daquilo que convém à sua natureza, e a piedade que lhe torna intolerante o

sofrimento de seus semelhantes: “de modo algum, não aprendemos a querer nosso bem

pessoal e a fugir do mal, mas obtemos esta vontade da natureza”
136

. Na Profissão de fé,

o vigário multiplica os exemplos que provam o caráter espontâneo de nossas reações

135 Profession de foi, p. 595.
136 Lettres Morales, 5., p. 1109; Profession de foi, p. 599.
137 Profession de foi, p. 596-597.
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diante dos atos de solida–riedade, heroísmo, inocência, opressão e maldade.
137

Em todos estes casos, existem, evidentemente, julgamentos vindos de dentro do

ser, isto é “impulsos”
138

, pelos quais somos levados à admiração, ao elogio, ao

horror, à indiguinação e não às idéias que entram no enúnciado do julgamento. “

Conhecer o bem não significa amá-lo: o homem não tem - dele - o conhecimento

inato; mas logo que a sua razão lho dá a conhecer, a sua consciência leva-o a amá-

lo: e é esse sentimento que é inato.”
139

Na perspectiva de Rousseau, a justiça e a ordem são questões da razão  cujos

conhecimentos tem sua origem nas sensações. Quanto à vontade, ela corresponde à uma

natureza que lhe dá uma dupla determinação, o amor de si  e a piedade. Assim a “cons–

ciência” de Rousseau não é uma forma de restaurar o nous platônico, nem o enten–dimento

cartesiano. Ela confisca, de alguma forma, a exigência de inatismo inscrita na noção de

natureza aplicada ao espírito e, por isso, ela permite ao nous de não ser platônico, nem ao

entendimento de ser cartesiano.

Para encerrarmos este capítulo, vamos nos deter e nos pontos que nos

interessam para o posterior desenvolvimento do trabalho. Como vimos, Rousseau é

um filósofo do século XVIII que, em matéria de epistemologia, segue a senda

aberta por Locke da crítica ao inatismo; ou seja, seu pressuposto epistemológico é

que todo conteúdo da mente provém das sensações. Entretanto, ao contrário da

epistemologia dos iluministas, Rousseau acrescenta ao pressuposto lockeano a noção

de faculdades do espírito. Após estudar os objetos do mundo exterior, ou seja, a

matéria, o filósofo se vê dotado de forças ativas que o mundo exterior não possui.

A principal destas forças é a faculdade ativa do julgamento. Essa faculdade é a

responsável por comparar as sensações recebidas do espírito, alcançando assim a

criação das idéias. Posteriormente, esta mesma faculdade pode então comparar essas

idéias simples a fim de criar idéias cada vez mais complexas. Essa atividade é o que

Rousseau chama de raciocínio. A força ativa do julgamento atesta que a liberdade está

presente nas atividades do espírito. Por ser uma força ativa e livre, o julgamento é

passível de erro. Por melhor que seja conduzida, a atividade do julgamento não basta,

por si só, para alcançar a verdade; ainda depende de princípios primitivos para, em

138 Lettres Morales, 5: “...É do sistema moral formado por esta dupla relação à si mesmo e à seus
semelhantes que nascem o impulso natural da consciência”, p. 1109; Profession de foi, p. 600.
139 Profession de foi, p. 600.
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solo firme, erguer seus raciocínios.

Esses princípios são fornecidos pelos sentimentos naturais, os quais são forças que

atestam a verdade de uma determinada proposição. A imaginação, ao contrário das

idéias, não depende de relações ou cadeias para oferecer matéria a um julgamento.

Sozinha, a imagem é capaz de despertar, no espírito, um sentimento de uma força

tal, que obriga o julgamento imediatamente a se pronunciar. Por estar intimamente

ligado ao sentimento, a imaginação possue uma enorme força terapêutica para

acalmar, eliminar ou despertar as paixões.

Diante dessa teoria do conhecimento, retomemos a questão levantada na

introdução e que permeia todo o  trabalho. No Contrato social Rousseau escreve: “A

vontade geral é sempre certa, mas o julgamento que a orienta nem sempre é

esclarecido.” Em conformidade com sua teoria do conhecimento, Rousseau localiza o

erro no julgamento. Mas como entender a afirmação de que a vontade geral é reta,

quando o julgamento de seus elementos são errados? Em outros termos, qual a

estrutura da vontade geral que lhe permite ser sempre certa, e qual é a fonte de seus

julgamentos que eventualmente podem estar incorretos?  A fonte dos julgamentos

somente pode estar nos indivíduos que compõem a vontade geral. Como tivemos

oportunidade de assinalar neste capítulo, o julgamento é uma força ativa que atesta a

presença da liberdade nas decisões humanas. É exatamente a presença desta liberdade

que pode conduzir o julgamento ao erro. Entretanto, mesmo que o julgamento dos

indivíduos estejam errados, a vontade geral jamais poderá errar. Esse aparente

paradoxo,  teremos oportunidade de o  desenvolver e analisar no terceiro capítulo

dessa dissertação. Antes, porém,  detenhamo-nos  na questão do erro no julgamento do

indivíduo. Se a possibilidade do erro existe, mecanismos para sua eliminação devem

ser considerados. Em outros termos, é necessário que o julgamento dos indivíduos, os

quais compõem a vontade geral,  seja “esclarecido”. O que significa o termo “escla–

recido”? Seria uma operação iluminista de erradicar todos os prejuízos pela luz da

razão? Como já pudemos assinalar, o raciocínio, por si só, é incapaz de obter as

certezas para a ação. Precisa  de um princípio diretor que o oriente a obter a retidão.

Esse princípio é o sentimento  natural, que por vezes Rousseau chama de “razão” ou

“consciência”. Por conseguinte, parece que estamos diante de uma questão psico–

lógica:  é necessário por intermédio de  mecanismos psicológicos  despertar tais
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sentimentos nos indivíduos.

Isso se  torna claro na seqüência da frase do Contrato social  acima exposta: “É

preciso fazê-la (a vontade geral) ver os objetos tais como são, algumas vezes tais como

eles devem lhe parecer, mostrar-lhe o caminho certo que procura, defendê-la da

sedução das vontades particulares, aproximar de seus olhos os lugares e os tempos, pôr

na balança a tentação das vantagens presentes e sensíveis, juntamente  com o perigo

dos males distantes e ocultos. Os particulares discernem o bem que rejeitam; o público

quer o bem que não discerne. Todos necessitam, igualmente, de guias.”140

Esta tarefa será a do Legislador. Trataremos dessa questão no capítulo IV deste tra–

balho. Por ora, queremos reiterar a questão da presença de mecanismos psicológicos

na operação da vontade geral e do contrato. A fim de melhor compreender esses

mecanismos, no capítulo segundo, iremos  analisar o contrato em dois contextos: o

“mau contrato”, tal como exposto no Segundo Discurso, o qual Rousseau chama de

“contrato dos ricos”, e o “bom contrato”, tal como exposto no Contrato social.

140 Contrato social, O.C. IV, Livro II, capítulo IV, “Da lei”.
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Capítulo II

A questão psicológico do pacto social

Antes de tudo, devemos assinalar que, segundo Rousseau, a sociedade não é

algo natural ao homem. Como conseqüência, o direito político que funda a instituição

social legítima deve ser  totalmente diferente do direito natural. Seu fundamento não

pode ser a natureza, mas uma obra dos homens, um produto da liberdade humana, ou

seja, a convenção: “A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a

todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza: funda-se, portanto,

em convenções.”1 Desse modo  os homens realizaram uma passagem do estado natural

para um estado de convenção. No estado de natureza os homens eram independentes.

Como nos mostra o Segundo Discurso, existem dois estados de independência natural.

O primeiro corresponde ao estado de natureza no sentido estrito, no qual os indivíduos

são ao mesmo tempo independentes e solitários. O segundo estado corresponde ao

“último termo do estado de natureza”2, que é também nomeado por Rousseau como

“sociedade geral do gênero humano”3, no qual os homens permanecem indepen-

dentes, ou seja não atados por leis, mas deixaram de ser solitários, porque têm mú-

tuas necessidades: “Tudo começa a se modificar: os homens, até então errando pe-

los bosques, adquirem maior estabilidade e se aproximam lentamente, reúnem-se

em diversos grupos, e formam por fim em cada região uma nação distinta, unida

pelos costumes e pelos caracteres, não por regulamento e leis, mas pelo mesmo

tipo de vida e de alimentos.”4

Que motivo teria levado os homens a deixar  o estado de independência na-

tural para se organizar num estado convencional regido por leis? Somente um úni-

co os levou a constituir sociedades: a necessidade. Se  renunciaram à sua indepen-

dência, é porque não poderiam proceder de outra forma.

1 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, p. 356.
2 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. IV, p. 164.
3 Rousseau, Du Contrat social ou Essai sur la forme de la République (première version);
manuscrit de Genève,  O.C. III, p. 128.
4 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes,
 O.C. III, p. 164. (grifo nosso).
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Interessa observar que, ao mesmo tempo,  este mesmo motivo está na origem  da con-

venção que funda a má sociedade,  consagrando a desigualdade - conforme descrita na

segunda parte do Segundo Discurso - e da que institui a igualdade política da boa soci-

edade - conforme descrita no Contrato social.  Mas qual teria sido essa necessidade

premente que obrigou os homens a instituir a sociedade? A única necessidade, no sen-

tido rigoroso do termo, que poderia pesar sobre os homens é a necessidade de se con-

servar: “Suponhamos os homens chegando àquele ponto em que os obstáculos preju-

diciais à sua conservação no estado de natureza sobrepujam, pela resistência, as forças

de que cada indivíduo dispõe para manter-se nesse estado. Então, esse estado primitivo

já não pode subsistir, e o gênero humano, se não mudasse de modo de vida, perece-

ria.”5 Assim, as diversas sociedades nas quais vivem ou podem viver os homens são

todas soluções boas ou más para o mesmo problema: como se conservar? “Ora, como

os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e orientar as já exis-

tentes, não têm eles outro meio de conservar-se senão formando, por agregação, um

conjunto de forças, que possa sobrepujar a resistência, impelindo-as para um só móvel,

levando-as a operar em concerto. Essa soma de forças só pode nascer do concurso de

muitos; sendo, porém, a força e a liberdade de cada indivíduo os instrumentos primor-

diais de sua conservação, como poderia ele empenhá-los sem prejudicar e sem negli-

genciar os cuidados que a si mesmo deve? Essa dificuldade, reconduzida ao nosso as-

sunto, poderá ser enunciada como se segue: “Encontrar uma forma de associação que

defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e

pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo

assim tão livre quanto antes.”6

Se a convenção permite criar um novo ser que não é dado pela natureza, ou

seja, a sociedade, esta mesma convenção, entretanto, é criada para responder a uma ne-

cessidade natural: conservar-se.

5 Rousseau, Du Contrat Social,  O.C. III, p. 360. (grifo nosso).
6 Rousseau, Du Contrat Social,  O.C. III, p. 360, 361.
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Devemos então entender o momento do contrato social, que é “a primeira conven-

ção”7, como a solução de um problema grave, ou seja, a sobrevivência dos próprios

homens.  Diante disso, podemos concluir que a própria natureza do problema determi-

na imperiosamente as características da solução, e que, conseqüentemente, esta solu-

ção é necessariamente a mesma para todas as formas de sociedade: “As cláusulas desse

contrato são de tal modo determinadas pela natureza do ato, que a menor modificação

as tornaria vãs e de nenhum efeito, de modo que, embora talvez jamais enunciadas de

maneira formal, são as mesmas em toda parte, e tacitamente mantidas e reconhecidas

em todos os lugares, até quando, violando-se o pacto social, cada um volta a seus pri-

meiros direitos e retoma sua liberdade natural, perdendo a liberdade convencional pela

qual renunciara àquela.”8 Entretanto, como vimos, a sociedade não é natural ao ho-

mem; é um produto de sua liberdade, e, no limite, esta mesma liberdade poderá engen-

drar tanto uma boa como uma má sociedade. Em outros termos, a qualidade da socie-

dade engendrada dependerá do uso que o homens fizerem de sua liberdade. É isso que

faz, apesar de todas as sociedades serem a resposta para o problema da sobrevivência,

apenas umas poucas serem bem constituídas: “...Se examinarmos bem as coisas, muito

poucas nações possuem leis.”9

Como é possível então que a mesma necessidade natural, ou seja, a conserva-

ção, possa originar sociedades de valores tão diferentes? Quando examinamos o con-

ceito de conservação, podemos notar que Rousseau faz um uso estrito e um uso amplo

do termo, nem sempre distinguindo com clareza esses dois usos. No sentido estrito,

conservação significa simplesmente sobreviver. No sentido amplo, “conservar-se” sig-

nifica conservar “os bens, a vida e a liberdade de cada membro.”10 Como já assinala-

mos, a formulação completa do problema, para o qual o Contrato social apresenta solução,

é a seguinte: “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os

bens de cada associado com toda a força comum, e pela qual cada um, associando-se a to-

dos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes.”11

7 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, p. 360: “De como é sempre preciso remontar a uma
convenção anterior”.
8 Rousseau, Du Contrat Social,  O.C. III, p. 360.
9 Rousseau, Du Contrat Social,  O.C. III, p. 3430.
10 Rousseau, Sur l’économie politique, O.C. III, p. 248.
11 Rousseau, Du Contrat Social,  O.C. III, p. 356.
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A conservação encerra portanto três elementos: a vida, as posses e a liberdade:

“...por que razão deram-se a si mesmos superiores, senão para que os defendes-

sem contra a opressão, e protegessem seus bens, suas liberdades e suas vidas, que re-

presentam, por assim dizer, os elementos constitutivos de seu ser?...É pois incontes-

tável, e é a máxima fundamental de todo o direito político, que os povos deram-se a si

mesmos chefes para defender sua liberdade, e não para subjugá-los.”12 Mas, afinal, o

que é essa liberdade a qual devemos conservar? É um instrumento de conservação:

“...sendo, porém, a força e a liberdade de cada indivíduo os instrumentos primordiais

de sua conservação, como poderia ele empenhá-los sem prejudicar e sem negligenciar

os cuidados que a si mesmo deve?13 Assim, a liberdade é  o que o indivíduo deve con-

servar e, ao mesmo tempo, o primeiro instrumento da conservação deste mesmo indi-

víduo; simultaneamente  o fim e o meio.

Já havíamos assinalado no capítulo I que a liberdade, do ponto de vista

metafísico, era a própria definição do homem: “A natureza comanda todos os animais

e o animal a obedece. O homem sofre a mesma influência, mas se reconhece livre

para ceder ou resistir; é sobretudo na consciência dessa liberdade que aparece a

espiritualidade de sua alma, pois a Física explica de certo modo o mecanismo dos

sentidos e a formação das idéias, mas na força do querer, ou melhor, de escolher e

no sentimento dessa força se encontram apenas atos puramente espirituais, nenhum

dos quais  se explica pelas leis Mecânicas.”14 Podemos dizer que, a partir dessa de-

finição metafísica do homem como agente livre, Rousseau propõe três expressões

dessa liberdade. A liberdade natural se define como expressão dos instintos e  au-

sência de limites para o  querer instintivo: “Receber e sentir será seu primeiro esta-

do, comum a todos os animais. Querer e não querer, desejar e temer, serão as pri-

meiras e quase únicas operações de sua alma, até que novas circunstâncias nela de-

terminem novos desenvolvimentos.”15

12 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes,O.C. III, p. 180-181.
13 Rousseau, Du Contrat Social,  O.C. III, p. 360.
14 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes,O.C. III, p. 163.
15 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes,O.C. III, p. 164.



página 60

Contrapondo a essa liberdade existente no estado de natureza, Rousseau define a liber-

dade civil e a moral. Esta última é claramente definida no Livro I, capítulo IV do Con-

trato social, capítulo esse dedicado à refutação do direito de escravidão: “Renunciar à

liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade, e até aos

próprios deveres. Não há recompensa possível para quem a tudo renuncia. Tal re-

núncia não se compadece com a natureza do homem, e destituir-se voluntariamente

de toda e qualquer liberdade equivale a excluir a moralidade de suas ações.”16 A li-

berdade civil é definida unicamente em sua relação com a instituição da sociedade.

O próprio Rousseau diz, quando distingue liberdade natural e liberdade civil, que”:

“o sentido filosófico da palavra liberdade. neste ponto, não pertence a meu assun-

to.”17 Entretanto, apesar de Rousseau não se deter muito na análise desses concei-

tos, fica claro que a liberdade civil é uma expressão da liberdade metafísica do ho-

mem, completamente diferente da liberdade vivida no estado de natureza. Além

disso, veremos na seqüência deste trabalho que a “liberdade moral” dificilmente

pode preservar sua independência em relação à liberdade civil.

Retomando a relação entre  liberdade e  conservação, o discurso de Rousseau

torna-se mais tortuoso ainda no momento em que o indivíduo ou o povo renuncia a

conservação de sua vida para conservar sua liberdade: “...mas quando vejo os outros

sacrificarem os prazeres, o repouso, a riqueza, o poder e a própria vida à conservação

desse único bem (a liberdade) tão desdenhado por aqueles que o perderam, quando

vejo animais nascidos livres e abominando o cativeiro quebrarem a cabeça contra as

grades de sua prisão, quando vejo multidões de selvagens inteiramente nus despreza-

rem voluptuosidades européias, e desafiarem a fome, o fogo, o ferro e a morte, para

conservar somente sua independência, sinto que não compete a escravos pensar a li-

berdade.”18 Assim, se o nascimento da sociedade deveu-se à necessidade de

conservação, esta conservação não pode ser entendida simplesmente como manter-se

vivo, mas também como conservar a liberdade.

16 Rousseau, Du Contrat Social,  O.C. III, p. 356.
17 Rousseau, Du Contrat Social, I, VIII,  O.C. III, p. 365.
18 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C.
III, p. 180-181. (grifo nosso).
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A idéia de conservação é um recurso fundamental para a doutrina políti-

ca de Rousseau e por isso vamos tentar analisá-la na seqüência deste trabalho.

Para tanto, devemos tratá-la em  duas grandes exposições sobre o problema. A

do  “mau contrato”, e a  do “bom contrato”.

No Segundo Discurso, Rousseau indica muito claramente que a instituição  da

má sociedade, fundada sobre a propriedade e a desigualdade, não pode ser explicada

apenas  como  obra de um impostor, já que: “as coisas já haviam chegado ao ponto de

não mais poder continuar como estavam.”19 Foi  a dependência recíproca dos homens -

produto do crescimento de suas necessidades -  que permitiu desenvolverem-se e tor-

narem-se  eficazes as desigualdades naturais de força e talento, que no estado de natu-

reza original permaneciam adormecidas ou em potência: “Assim é que a desigualdade

natural estende-se insensivelmente com a desigualdade de combinações, e que as dife-

renças dos homens, desenvolvidas pelas diferentes circunstâncias, tornam-se mais sen-

síveis, mais permanentes em seus efeitos, e começam a influir, na mesma proporção,

na sorte dos particulares.”20 Então, os diversos princípios de apropriação das coisas

da natureza - a saber, o trabalho, a força e a necessidade - entram  em conflito:

“Assim foi que,  depois de os mais poderosos ou os mais miseráveis fazerem  de

suas forças ou de suas necessidades uma espécie de direito aos bens alheios, equi-

valente, segundo eles, ao de proprietário,  seguiu-se à igualdade desfeita a mais ter-

rível desordem...Aliás, quaisquer que fossem os pretextos que pudessem alegar

para  suas usurpações, eram conscientes de que elas estavam estabelecidas unica-

mente sobre um direito precário e abusivo e que, não tendo sido adquiridas senão

pela força, essa mesma força poder-lhes-ia arrebatá-las sem que tivessem razão de

se lastimar. Mesmo aqueles que foram enriquecidos apenas pela indústria não podi-

am justificar sua propriedade com melhores títulos.”21

19 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 164.
20 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 174.
Devemos lembrar que neste momento estamos já num estado de natureza diferente da origem. Neste ponto,
os homens, apesar de não possuir leis que os orientem, já possuem relações e criam dependências.
21 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 176.
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É nesse momento que intervém o que alguns comentadores chamam de “momento

hobbesiano” do Segundo Discurso: “Não é possível que os homens não tenham enfim

refletido sobre tão miserável situação e sobre as  calamidades que os afligiam.”22 En-

tretanto,  essas “reflexões” não se devem, como em Hobbes, ao fato de todos os indiví-

duos descobrirem sua igualdade de miséria; referem-se ao fato de um tipo de homem

particular, o “rico”: “o rico,  premido pela necessidade, concebeu enfim o projeto mais

meditado que jamais ocorrera ao espírito humano: o de empregar em seu  favor as pró-

prias forças daqueles que o atacavam, de fazer de seus adversários seus defensores, de

lhes inspirar outras máximas, e de lhes dar outras instituições que lhe fossem tão favo-

ráveis quanto lhe era contrário o direito natural.”23 Mas  por que os ricos, nesta situa-

ção, são os indivíduos inclinados a refletir dessa forma? Porque: “o risco de vida era

comum, e o dos bens,  particular.”24 Em outros termos, como  suas posses não estão

ainda garantidas por  lei, como ainda não se tornaram  “propriedades legais”,  a cobiça

dos outros faz crescer sua vulnerabilidade.  O ser do rico é mais extenso do que o dos

outros homens: “os ricos, ao contrário, sendo, por assim dizer, sensíveis em  todas as

partes de seus bens, era muito mais fácil causar-lhes danos; por conseguinte, tinham de

tomar mais precauções para se proteger; e enfim, é razoável acreditar que uma coisa

tenha sido inventada por aqueles a quem é útil, mais do que por aqueles a quem podia

causar dano.”25 Assim, sua força inicialmente superior -  já que os ricos conseguiram

seus bens por meio  dela - criou uma maior fraqueza relativa, porque as faculdades na-

turais, adaptadas à defesa do indivíduo no estado de natureza original, não são sufici-

entes agora para os defender daqueles que também querem estender seu ser neste “últi-

mo termo do estado de natureza”. É necessário então criar um “novo ser” cuja força

seja adequada a essa tarefa. Por isso, o desejo de se conservar,  no sentido estrito, ou

seja, o desejo de conservação física do indivíduo, não é suficiente para explicar o “pro-

jeto mais refletido” fundador da sociedade.

22 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 164.
23 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes,
O.C. III, p. 177. Assim, em Hobbes teríamos dois estado: primeiro, isolamento, e, em seguida, a
sociedade e o governo. Em Rousseau, ao contrário, teríamos três estados: primeiro, isolamento,
segundo, reunião com o objetivo de auxílio mútuo que torna-se uma ocasião para a exploração, e,
finalmente, o terceiro estado: convenção formadora da sociedade civilizada. Bertrand Jouvenel
notou que este esquema de três estados já estava presente em Diderot: Apologie pou l’abbé de
Prades.Bertrand Jouvenel, Essai sur la politique de Rousseau, p. 48.
24 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 177.
25 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III p. 179-180.
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É necessário acrescentar que o “amor de si” de certos indivíduos -  os ricos -  esten-

deu-se de sua simples pessoa para encerrar as coisas, os “bens”. Aqui começa a se de-

senhar o que se chama de  “problema psicológico” no contrato, tal como exposto no

Segundo Discurso. Como já assinalamos no primeiro capítulo,  para Rousseau, o eu  é

uma força que expressa a liberdade. Em outros termos, o eu é entendido como puro

agente livre. Como já vimos, o que distingue o homem do animal é a liberdade, enten-

dida como uma força que o homem possui para sobreviver. Em termos práticos essa

força se expressa na forma da perfectibilidade:  “faculdade que com o auxílio das cir-

cunstâncias desenvolve sucessivamente todas as outras e reside entre nós, tanto na es-

pécie quanto no indivíduo, ao passo que o animal é, depois de alguns meses, o mesmo

que se tornará por toda a vida, e sua espécie, passados mil anos, a mesma do primeiro

ano.”26 Com iso,  para Rousseau, o eu é passível de perfectibilidade. Não é uma subs-

tância, mas uma força que, graças à liberdade,  transforma-se ao longo de sua história.

A passagem do Segundo Discurso ora analizada, mostra que o eu do rico transformou-

se, englobando as suas posses. Essa possibilidade de transformação por meio  da

perfectibilidade, como poderemos ver nos capítulos posteriores, é portadora de

uma dimensão psicológica que terá grande influência na política de Rousseau. A

possibilidade do eu se transformar será a causa primordial do bom ou do mau con-

trato: “Seria triste para nós vermo-nos forçados a convir que essa faculdade (a

perfectibilidade) quase ilimitada que o distingue do animal é a causa de todas as

desgraças do homem. É ela que, com o tempo, o tira dessa condição originária, na

qual viveria dias tranqüilos e inocentes; é ela que, com o passar dos séculos, faz

desabrochar seu saber e seus erros, seus vícios e suas virtudes, quem afinal, o faz

tirano de si mesmo e da natureza.”27

Mas como o rico pode realizar seu “projeto” de empregar, em seu favor, as pró-

prias forças que antes  o atacavam? É preciso salientar que não resta outra alternativa a

ele: quanto mais aumenta sua riqueza, tanto mais se torna vunerável, tanto seu ser - aí

compreendido suas posses - está ameaçado pelos outros indivíduos que não são ricos

como ele. As únicas forças que eventualmente podem salvá-lo são as forças dos “ou-

tros”, daqueles mesmos que ameaçam atacá-lo.

26 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III,  p. 156.
27 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III,  p. 157.
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Esse problema de equilíbrio de forças, que poderíamos chamar de o  “pro-

blema da conservação das forças”, também é retomado por Rousseau no Contrato

social (I,6) “... os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e

orientar as já existentes...”28

Admitindo-se, então, que o projeto de um contrato social destinado a legalizar

as posses, tal como o Segundo Discurso apresenta, foi um projeto dos “ricos”, retome-

mos a questão levantada acima: como os pobres puderam consentir com um tal proje-

to, em que suas forças servirão para defender os ricos? Uma possível saída seria o uso

de argumentos com ecos de “direito natural”: “fui eu quem construiu este muro; ga-

nhei este terreno com meu trabalho.”29 Assim, a propriedade estaria justificada pela

posse primeira e pelo trabalho produtivo. Mas Rousseau argumenta contra essa preten-

são dos candidatos a proprietários, tomando a voz dos pobres: “Quem vos deu as divi-

sas, e em razão de que pretendeis ser pagos às nossas expensas por um trabalho que

não vos impusemos? Ignorais que uma multidão de vossos irmãos perece ou sofre a

necessidade daquilo que tendes em excesso, e que vos seria necessário um consenti-

mento expresso e unânime do gênero humano para vos apropriardes de tudo quanto na

subsistência comum vai além da vossa?”30 Portanto, a pretensa legitimação da proprie-

dade reivindicada pelos “ricos”, com um argumento retirado do “direito natural”, tor-

na-se inoperante. Temos dois argumentos emitidos por perspectivas diferentes, o do

“rico”, querendo legitimar sua propriedade, e o do “pobre” insurgindo-se contra a in-

justiça dessa legitimação. Como a lei pertence ao âmbito da convenção, não podendo

se apoiar em nenhum pretenso direito natural, os dois argumentos possuem a mesma

força. Uma outra possibilidade de “legitimar” a propriedade seria o uso bruto da

força por parte dos ricos. Entretanto, quaisquer que fossem os pretextos que pudes-

sem alegar para suas usurpações, os ricos estavam coscientes de que tais usur–

pações fundavam-se unicamente sobre um direito precário e abusivo. Além disso,

não tendo sido adquiridas senão pela força, essa mesma força poder-lhes-ia arre–

batá-las sem que tivessem razão para protestar contra isso.

28 Rousseau, Du Contrat Social, I, VI, O.C. III, p. 360.
29 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 176.
30 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 176.
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Depois de descartarem a tentativa de legitimar a posse, “os ricos” procuraram

encontrar outros meios para colocar seu “projeto” em ação. A astúcia dos ricos, a fim

de fazer os “pobres”  trabalharem em favor de seu projeto de legitimação, consistiu em

utilizarem a capacidade de sedução do discurso e das imagens: “...(os ricos) depois de

terem exposto a seus vizinhos o horror de uma situação que os armava a todos, uns

contra os outros, que lhes tornava as posses tão onerosas quanto suas necessidades, e

na qual ninguém encontrava segurança nem na pobreza, nem na riqueza, inventaram

facilmente razões especiosas para conduzi-los (os pobres) a seu objetivo: “Unamo-nos,

disseram-lhes, para livrar os fracos da opressão, conter os ambiciosos, e assegurar a

cada um a posse daquilo que lhe pertence; instituamos regulamentos de justiça e de

paz, aos quais todos sejam obrigados a conformar-se, que não façam acepção de pesso-

as, e que de alguma maneira reparem os caprichos da fortuna, submetendo igualmente

o poderoso e o fraco aos mesmos deveres. Numa palavra, em vez de voltar nossas for-

ças contra nós mesmos, reunamo-las num poder supremo que nos governe segundo sá-

bias leis, que proteja e defenda todos os membros da associação, afaste os inimigos co-

muns e nos mantenha numa eterna concórdia.”31 Vamos nos deter nessa passagem, já

que é de fundamental importância para o nosso propósito. Isso porque bastou esse dis-

curso, carregado de imagens vantajosas a todos, para seduzir os pobres, que eram: “ho-

mens grosseiros, fáceis de seduzir...”32.

Inicialmente, tal como exposto no primeiro capítulo, existe um princípio psi-

cológico-cognitivo operando. O rico, por meio de imagens, expõe ao pobre os hor-

rores da situação vivida por todos. Esse horrores,  ao se introduzirem, sob a forma

de imagens, no espírito, imediatamente despertam um sentimento. É o sentimento

natural do “amor de si”, ou seja, da conservação. Os horrores estão diretamente re-

lacionados  à sobrevivência de todos. A imagem, ao contrário da idéia, não necessi-

ta  relacionar no espírito a alguma outra coisa para produzir seus efeitos. Em outros

termos, a percepção do significado da imagem é deduzida, não por uma cadeia de

raciocínio, mas na forma de um sentimento.

31 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 176.
32 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 177.
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A imagem possui um caráter de absoluto, bastando estar carregada da força

da atenção para imediatamente desencadear um sentimento. Essa força da atenção

está diretamente relacionada ao “eu” e à “conservação” do indivíduo que recebe a

imagem. Por exporem imagens diretamente relacionadas ao desejo de conservação,

os ricos tiveram êxito em seu projeto de seduzir os pobres, levando-os a aceitar um

contrato apenas vantajoso  aos ricos.

O discurso dos ricos foi eficiente por satisfazer exatamente o objetivo do con-

trato:  a conservação, tanto no sentido estrito do termo, ou seja, a sobrevivência, como

no sentido largo, a sobrevivência, os bens e a liberdade. Assim, se o contrato dos ricos

cumpria o objetivo geral de toda forma de contrato, por que então  originou um mau

contrato? Ora, o problema do contrato dos ricos reside precisamente na desigualdade

anterior ao seu nascimento. Assim, o contrato, para ser bom ou ruim, depende de uma

situação anterior. Esta condição estabelece que todos devem possuir a mesma igualda-

de econômica, ou seja, a diferença de posses deve ser muito pequena, ou mesmo não

existir. À primeira vista, este parece ser um princípio puramente econômico, mas na

verdade não o é. A questão fundamental é que o desequilíbrio econômico conduz a di-

ferenças psicológicas, que influenciam o tipo de contrato. Tanto ricos como pobres se

moveram em direção ao contrato para satisfazer a necessidade de sobrevivência. Entre-

tanto, no caso dos pobres esta sobrevivência é puramente no sentido estrito do termo;

ou seja, garantir a vida. No caso dos ricos, esta sobrevivência está acrescida de suas

posses. Existe um cálculo de interesse, de utilidade, na origem das sociedades. O cál-

culo, acrescido pelo interesse da manutenção dos bens, não pode desenvolver-se nos

pobres, devido ao fato de estarem encerrados em seu próprio corpo, limitados pelas ne-

cessidades imediatas. O instinto de conservação, presente igualmente em ricos e po-

bres, não pode se tornar reflexão e cálculo de interesse, senão quando o “eu” já se

extende  além do próprio corpo, englobando as coisas, os “bens”. Em outros termos, o

cálculo de interesse individual não pode superar a divisão social primordial - divisão

entre ricos e pobres - e então  constituir uma sociedade una, em que os homens sejam

iguais. Por isso, foi necessário ao rico, usando um discurso “imagético”,  despertar  o

sentimento de sobrevivência, transformar o pobre em igual, transportá-lo para uma si-

tuação em que aparentemente tornam-se iguais, pois ambos têm  seu “eu” ameaçado.
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O problema está em que o “eu” do rico se expandiu, incluiu em si em bens materiais,

enquanto o do pobre está encerrado em seu corpo. Assim, o contrato do Segundo Dis-

curso é o contrato de conservação dos proprietários, legitimando a desigualdade na

qual teve origem, e condenado os pobres a uma situação de miséria e escravidão. Os

pobres, querendo sobreviver como os ricos, “...correram ao encontro de seus grilhões,

acreditando assegurar sua liberdade, pois, com suficiente razão para sentir as vanta-

gens de uma instituição política, eles não possuíam a experiência suficiente para

prever os perigos que dela adviriam.”33 Assim, numa situação de desigualdade

inicial, o cálculo de interesse não pode fundar uma boa sociedade, por causa da

diferença do “eu”. O Contrato, tal como apresentado no Segundo Discurso, foi

nefasto por ter sido orientado no sentido de satisfazer os interesses dos ricos. A

astúcia foi apresentá-lo como saída para a sobrevivência dos pobres  no sentido

estrito, e dos ricos no sentido amplo, incluindo aí seus bens. Dessa forma, teve

como efeito a legitimação da propriedade. Esse desvio somente foi possível graças

a uma diferença psicológica inicial entre ricos e pobres. Enquanto o “eu” do pobre

estava encerrado em seu próprio corpo, o “eu” do rico estava expandido em seus

bens. Foi isso que permitiu a diferença de leitura em relação ao sentimento de so-

brevivência.

A abertura do Contrato social substitui o exame dos problemas expostos no Se-

gundo Discurso  por uma declaração de ignorância: “O homem nasce livre, e por toda

a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais es-

cravo do que eles. Como adveio tal mudança? Ignoro.”34 Entretanto, essa declaração

de ignorância não pode ser mantida por muito tempo:  dura apenas  enquanto

Rousseau se limitar a criticar as teorias da legitimação do poder35. Quando surge o

momento de propor sua versão da instituição legítima, Rousseau responde à ques-

tão “como adveio tal mundança?”. Relembremos sua resposta: “Suponhamos os

homens chegando àquele ponto em que os obstáculos prejudiciais à sua conserva-

ção no estado de natureza sobrepujam, pela resistência, as forças de que cada indi-

33 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 177.
34 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro I, capítulo 1, p. 351.
35 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III. Esta crítica se estende pelos capítulos 2 e 3.
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víduo dispõe para manter-se nesse estado.

Então, esse estado primitivo já não pode subsistir, e o gênero humano, se não mu-

dasse de modo de vida, pereceria.”36 Portanto, como no Segundo Discurso, a ori-

gem da instituição da sociedade é o desejo de conservação, embora seu resultado

seja, sempre como no Segundo Discurso, a consagração do que existia no instante

antes do contrato: “ganha-se o equivalente a  tudo o que se perde, e maior força

para conservar o que se tem.”37 A  diferença é a ausência de toda a referência à

bipolaridade entre ricos e pobres, que era central no Segundo Discurso. Ora, essa

polaridade, se era o principal obstáculo para a boa sociedade, era também o recurso

mesmo da instituição social. As astúcias e  medidas dos ricos serviram para  criar

uma unidade, agrupando os indivíduos até então independentes. Com isso, foi ne-

cessário dar  uma direção às forças individuais dispersas e. além disso,  acrescentar

os “bens” dos ricos, preparando e garantindo, ao menos parcialmente, o alargamen-

to do “eu” implicado pela socialização. Mas se Rousseau, no capítulo 6 do Primei-

ro Livro do Contrato social, nada diz a respeito  do mecanismo mediante o qual

aconteceu a expansão do “eu”,  não deixa de afirmar essa expansão: “Imediatamen-

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

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

assembléia, e que, por esse mesmo ato, ganha sua unidade, seu eu comum, sua vida

e sua vontade.”38 Melhor ainda, no capítulo 8, intitulado Do estado civil,  escreve

que  “A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem

uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e

dando às suas ações a moralidade que antes lhe faltava.”39 Dessa forma, o contrato

de conservação é causa ou origem de uma mutação no ser do homem.

É necessário atentar para a nota que termina o Livro I do Contrato social

para encontrar uma alusão ao problema, que era central no Segundo Discurso, da

desigualdade social: “Sob os maus governos essa igualdade (a igualdade de con-

venção e direito) é somente aparente e ilusória; serve só para manter o pobre na

36 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro I, capítulo 6, p.360.
37 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro I, capítulo 6, p.361.
38 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro I, capítulo 6, p.361.
39 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro I, capítulo 6, p.364.
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sua miséria e o rico na sua usurpação.

Na realidade, as leis são sempre úteis aos que têm posses e prejudiciais aos que nada

têm, donde se segue que o estado social só é vantajoso aos homens quando todos eles

têm alguma coisa e nenhum tem demais.”40 Ora, no capítulo referente a esta nota - Do

domínio real - Rousseau repete com grande clareza o que já havia indicado  (capítulo 6)

desse mesmo Livro, a saber,  que mesmo no bom governo o contrato é consagração de

uma “usurpação”, isto é, de uma aquisição anterior à lei: “O singular dessa alienação é

que a comunidade, aceitando os bens dos particulares, longe de despojá-los, não faz

senão assegurar a posse legítima, cambiando a usurpação por um direito verdadeiro, e

o gozo, pela propriedade.”41 Podemos compreender, assim,  que no bom contrato, tal

como se apresenta no Contrato social, também a conservação envolve as posses dos

indivíduos. Entretanto, Rousseau acrescenta uma recomendação para impedir que essa

desigualdade de posses seja excessiva. Ora, na medida em que a desigualdade de pos-

ses anterior ao contrato não for excessiva, o desequilíbrio psicológico ocorrido no Se-

gundo Discurso não poderá acontecer. Em outros termos, o “eu” de todos os envolvi-

dos no contrato possui o mesmo grau de expansão. Como vimos, no contrato do Se-

gundo Discurso, ao contrário, o “eu” do rico era expandido, pois incluia suas posses,

enquanto o “eu” do pobre estava encerrado em seu corpo e suas necessidades imedia-

tas. Por isso, o cálculo de interesse não era o mesmo. Essas observações dão a medida

da importância do problema cognitivo e psicológico envolvido no contrato, e da con-

seqüente instituição da sociedade civil. Na verdade, essa condição de igualdade psico-

lógica é fundamental para a obtenção do bom contrato. No Contrato social, Segundo

Livro, capítulo 7, dedicado ao Legislador, Rousseau diz: “...cada indivíduo, não

discernindo outro plano de governo além daquele que se relaciona com seu interesse

particular, dificilmente percebe as vantagens que pode tirar das contínuas privações

que as boas leis lhe impõem. A fim de que um povo nascente possa compreender as

sãs máximas da política, e seguir as regras fundamentais da razão de Estado, seria ne-

cessário que o efeito pudesse tornar-se causa, que o espírito social - que deve ser  obra

da instituição - presidisse a própria instituição, e que os homens fossem, antes das leis,

40 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro I, capítulo 9, p. 367.
41 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro I, capítulo 9, p. 367.
42 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro II, capítulo 7, p. 383.
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o que deveriam tornar-se depois delas.”42

A importância da igualdade psicológica anterior ao contrato é decisiva, pois

possibilita, de um lado, a convergência dos interesses e, de outro, a união dos indivídu-

os segundo um interesse comum. Por essa razão, a identificação do indivíduo ao todo,

longe de ser o produto do bom contrato, é, mais, sua condição. A este respeito, mais

tocante ainda é o capítulo 10 desse mesmo Livro, onde Rousseau diz: “Qual o povo,

pois, que está apto à legislação?” Após enumerar algumas características desse povo,

Rousseau conclui: “...o que não é nem rico nem pobre e pode bastar-se a si mesmo; en-

fim, aquele que une, à consistência de um povo antigo, à docilidade de um povo

novo.”43 Na verdade o Legislador age sobre um povo que, em última instância, já está

constituído. Ou seja, age sobre  “Aquele que, encontrando-se já ligado por qualquer

laço de origem, interesse ou convenção, ainda não sofreu o verdadeiro jugo das leis.”44

A princípio, Rousseau parece, com essas reflexões,  restaurar o tema clássi-

co da origem da cidade, a saber, a distinção entre o viver, ou o sobreviver, e seu

fim, o bem viver sob as boas leis. Entretanto, como já assinalamos, é somente a ló-

gica da conservação que está no fundamento da boa cidade. Em diversas passagens

do Contrato social, Rousseau repete que o fim da cidade é a conservação dos

membros e, isso se identifica à sua origem, à sua causa. Para tanto, basta citar o

Livro II, capítulo 5: “O tratado social tem como fim a conservação dos

contratantes.”45 E, o Livro III, capítulo 9: “Qual o fim da associação política? - a

conservação  e a prosperidade de seus membros.”46

Se o objetivo do contrato é a conservação, a distinção fundamental entre

o bom e o mau contrato está no que conservar. O princípio de conservação en-

volve a preservação do “eu”, sendo que, como já assinalamos no capítulo pri-

meiro de nosso trabalho, este “eu” é a expressão da liberdade, sendo desta for-

43 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro II, capítulo 10, p. 390-391.
44 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro II, capítulo 10, p. 390.
45 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro II, capítulo 5, p. 376.
46 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro III, capítulo 9, p. 419-420.
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ma passível de perfectibilidade.

Em outros termos, o “eu” não é uma substância uniforme e absoluta, ao

contrário, é passível de mudança segundo uma interação com as circunstânci-

as vividas. Isso está em perfeito acordo com as posturas de Rousseau ao lon-

go de sua vida. Por exemplo, sua proposta de viver de seu próprio trabalho

copiando músicas.

Na primeira versão do Contrato social, mais precisamente, no Livro I, 2, do

Manuscrito de Genebra, Rousseau ainda não tinha estabelecido essa distinção psicoló-

gica no conceito de conservação. Nesta passagem, afirma: “É falso que, no estado de

independência, a razão nos conduza ao bem comum pela via de nosso próprio interes-

se; longe que do interesse particular se aliar ao bem geral, esses interesses se excluem

mutuamente na ordem natural das coisas.”47 Para resolver a questão, Rousseau apela

para a diferença entre “interesse aparente” e “interesse bem compreendido”. Nessa

obra, ainda acredita nas possibilidades da razão; já que ao “homem inteligente” que re-

cusa o jugo das leis: “Esclarecemos sua razão com novas luzes; enchemos seu coração

com novos sentimentos, e que aprenda a multiplicar seu ser e sua felicidade, em parti-

lhando-os com seus semelhantes.”48 Já na versão definitiva do Contrato social, uma

nova solução para o problema é formulada. A conservação do “eu” é mantida como

princípio e fim da associação civil sob a forma de um contrato. Entretanto, esse “eu”

deve possuir as mesmas medidas para todos. Em outros termos, a expansão do “eu”,

com as inclusões dos bens do indivíduo, deve exigir uma igualdade de posses, ou ao

menos, uma desigualdade pequena.

Pode-se formular a tensão que percorre o Contrato social nos seguintes termos:

embora a finalidade do contrato seja o interesse pessoal da conservação, dele resulta a

criação de cidadãos. A figura do cidadão está de fato presente em todo o Contrato so-

cial e, é preciso dizer, contribui muito para o encantamento e sedução que o livro pos-

sui. Lembremos apenas a fascinante evocação do cidadão grego, cujo “grande negó-

47 Rousseau, Du Contrat social ou Essai sur la forme de la République (première version);
manuscrit de Genève, O.C. III, p. 284.
48 Rousseau, Du Contrat social ou Essai sur la forme de la République (première version);
manuscrit de Genève, O.C. III, p. 288.
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cio” era a liberdade: “Entre os gregos, tudo o que o povo tinha de fazer, fazia-o por si

mesmo; encontrava-se freqüentemente reunido na praça.

Residia num clima ameno, não era de modo algum ávido, os escravos executavam seu

trabalho e a sua grande ocupação era a liberdade.”49 Ora, qual a relação entre a liberda-

de e a conservação? A liberdade não significa a ação no espaço público, com os  inevi-

táveis riscos para os bens e mesmo para a vida do cidadão? Rousseau escreve, no Li-

vro II, capítulo 11: “Se quisermos saber em que consiste, precisamente, o maior de to-

dos os bens, qual deva ser a finalidade de todos os sistemas de legislação, verificar-se-

á que se resume a estes dois objetivos principais: a liberdade e a igualdade. A liber-

dade, porque qualquer dependência particular corresponde a outro tanto de força

tomada ao corpo do Estado, e a igualdade, porque a liberdade não pode subsistir sem

ela.”50 Assim, toda diminuição da liberdade - toda dependência individual - é diminui-

ção da força do Estado. Ora, se lembrarmos do Livro I, capítulo 6, onde Rousseau

descreve “a força e a liberdade de cada indivíduo” como “os instrumentos primordiais

de sua conservação”, constataremos que “a liberdade” é uma certa modalidade do uso

da “força” para a conservação do indivíduo ou do Estado. Além de ser virtude, exce-

lência ou perfeição do cidadão, a liberdade guarda uma relação essencial com a

conservação: o bem viver, ou seja, a liberdade, é condição do bom cumprimento do

“viver”, ou seja, da conservação por meio da “força”.

Resumindo o exposto até agora, para que haja o bom contrato são necessárias

certas condições anteriores ao próprio contrato. É fundamental que não haja grandes

desigualdade de posses, para que os “eus” envolvidos no contrato possuam o mesmo

interesse. Movidos pela necessidade de conservação, esses “eus” poderão formar um

corpo unido que possua mútua indentificação. Essa é a condição para o bom contrato,

início da formação do corpo social. Devido ao fato de possuírem o mesmo interesse, e

a mesma condição psicológica, os indivíduos envolvidos no contrato poderão unir suas

forças, nelas compreendida sua liberdade, para alcançar o fim da conservação de si

mesmos e do novo ser criado: a cidade. Entretanto, o contrato é apenas a primeira par-

49 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro III, capítulo 15, p. 431.
50 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro II, capítulo 11, p. 391.
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te do ato de criação.

É necessário instituir as leis e, quanto a isto, o contrato inicial ainda não se pronun-

ciou: “Pelo pacto social demos existência e vida ao corpo político. Trata-se, agora, de

lhe dar, pela legislação, movimento e vontade, porque o ato primitivo, pelo qual esse

corpo se forma e se une, nada determina quanto ao que se  deverá fazer para conser-

var-se.”51 Para tanto, é necessário o concurso de um Legislador capaz de propor as leis

que regerão o corpo político. A equação entre o bem do indivíduo e o bem do todo so-

mente poderá ser solucionada pela paixão, já que a razão não é suficiente para movi-

mentar o indivíduo. Formar um cidadão é dirigir suas paixões. Esse é o tema dos capí-

tulos de 7 a 10 do Livro II do Contrato social. Teremos oportunidade de analisar com

mais detalhes essa questão no desenvolvimento deste trabalho. Por ora, queremos assi-

nalar que o Legislador, pelos bons costumes que ensinará e pelas boas leis que fará o

povo amar, construirá um amor de si coletivo, no qual cada amor de si individual virá

se fundar. Além disso, é preciso assinalar que as leis somente serão boas na proporção

em que forem amadas. Desde então, conservação de si e o maior bem de todos serão

uma única coisa,, já que o cálculo de interesse de autoconservação possui uma coe-

são psicológica de identificação passional. Nem o desejo de conservação do indiví-

duo,  nem a liberdade possuem nas leis um inimigo,  por mais constrangimento que

ela exija. Porque a lei não é senão o instinto de conservação deste novo ser, a cida-

de, e, o cidadão, totalmente identificado com este novo ser, substituiu o seu instin-

to de conservação particular pelo da cidade. Assim, não se pode mais perguntar “se

a lei pode ser injusta, já que ninguém é injusto consigo mesmo”52. Esse conceito já

era mantido por Rousseau quando da elaboração da Primeira Versão do Contrato

Social:  “...a lei é anterior à justiça, e não a justiça à lei, e se a lei não pode ser in-

justa, isto não é porque a justiça seja sua base, o que não poderia deixar de ser ver-

dadeiro; mas porque é contra a natureza que alguém queira ferir a si mesmo; e isto

não possui exceção.”53

O contrato social foi a resposta que o indivíduo encontrou para o problema

da sua conservação. Premido por forças que o suplantavam, o indivíduo, com a

51 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro II, capítulo 6, p. 378.
52 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III, Livro II, capítulo 6, p. 379.
53 Rousseau, Du Contrat social ou Essai sur la forme de la République (première version);
manuscrit de Genève, p. 329.



página 74

união social, pode adquirir novas forças para conservar o seu “eu”, aí compreendi-

dos  sua vida,  sua liberdade e seus bens.

Com isso é possível conservar a liberdade e a igualdade natural  no novo estado criado

pelo pacto social. A vida no estado de natureza original era regida pelo instinto de con-

servação, ou amor de si. O indivíduo “solitário e independente” tinha suas ações

regidas pelo amor de si temperado pela piedade natural, a qual, aliás, não é senão uma

extensão desse amor de si. Isto porque a piedade é a identificação com um ser que so-

fre. Como diz Rousseau: “De fato, a comiseração será tão mais profunda quanto

mais intensamente o animal espectador se identificar com o animal sofredor.” As-

sim, o sentimento natural da piedade nada mais é do que a projeção do amor de si

num outro ser.  Sua função é terapêutica, “tendo sido dada aos homens para suarvir

em certas ocasiões o desejo de se preservar...modera o ardor que tem por seu bem-

estar com uma repugnância inata ao ver sofrer seu semelhante.”53  No estado social

bem constituído, esse indivíduo faz o mesmo, porque ele se identifica com o todo.

Sem essas duas formas de existência, natural e identificação com o todo social,

estamos no reino da injustiça, onde  o choque de interesses particulares diferentes

impossibilita uma união num corpo vivo. Para Rousseau, a própria razão é incapaz

de reconciliar os homens nessa situação, porque é incapaz de produzir a identifica-

ção. Esta é uma propriedade das paixões. A justiça é uma criatura da lei, que é a or-

ganização do instinto de conservação coletiva.

A passagem do indivíduo do estado de natureza para o estado social implica o

nascimento da moralidade, uma vez que esta é entendida como a relação entre o “eu” e

os outros membros do corpo coletivo. A moralidade reside na identificação passional

da vontade individual com a vontade coletiva, permanecendo em acordo com o

instinto de conservação de todos os seus membros. A esfera da moralidade, a esfera

propriamente humana, é, em última instância, regrada pelo instinto de conservação co-

letivo.

Diante disso, compreende-se a razão do caráter rigorosamente subordinado do

Governo na doutrina política de Rousseau. Isso porque o fim essencial da instituição

política somente é atingido quando a identificação entre os indivíduos e o todo - a uni-

dade passional - é realizada. Na verdade, como teremos oportunidade de analisar ao

53 Rousseau, Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inegalité parmi les Hommes, O.C. III, p. 177.
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longo deste trabalho, a identificação do indivíduo ao todo não se dá preferencialmente

pela via do “eu” que se vê no todo. Mas, ao contrário, pela via do “eu” que ao se ob-

servar vê-se a si mesmo como um todo.

Em outros termos, o indivíduo ao se observar, como num espelho, vê os outros

indivíduos. Trata-se de um princípio psicológico em que o “eu” do indivíduo

se expandiu de tal forma, que passou a abarcar os “eus” dos outros indivíduos

formadores do corpo político.

Num sentido, pode-se dizer que Rousseau participa da tendência geral do sé-

culo XVIII, ao colocar o foco do pensamento político na Sociedade e não no Esta-

do. Mas é necessário também assinalar que a polaridade Soberano/Governo é bas-

tante distinto da polaridade Sociedade/Estado, tal como a concebem os outros auto-

res do século. Em geral, para estes últimos a sociedade é o conjunto das atividades

infra e supra-políticas (economia, cultura, ensino  etc.) independentes do Governo. São

perseguidas espontaneamente pelos indivíduos que vivem no interior do corpo políti-

co. O único papel do governo seria o de garantir as condições mínimas da ordem que

permitiria a cada um buscar livremente seus fins pessoais. Para Rousseau, as coisas se

passam de outro modo. Se o governo está subordinado à sociedade, esta sociedade

não é o conjunto das atividades espontâneas individuais (infra e supra-políticas); é

a própria política, entendida como a comunidade dos homens, como o amor de si

do corpo político, instinto de sua conservação, paixão de sua identidade. Longe de

se maravilhar com a multiplicação e a diversidade dos empreendimentos e dos fins

individuais, a sociedade se realiza na restrição dessa multiplicidade, na unificação

das paixões e dos objetivos individuais.

A tensão entre o mau contrato, que legitimou o proprietário, e o bom contrato,

que criou o cidadão, é o emblema da tensão entre a natureza e a moralidade na doutri-

na política de Rousseau. O proprietário é o homem diretamente regido pelo instinto de

conservação anterior ao contrato. Dizendo de outra maneira, ele criou um contrato que,

ao legitimar a desigualdade, impossibilitou a conservação da liberdade do pobre. O ci-

dadão é o homem “desnaturado”, que revela uma nova natureza ao se identificar com o

corpo coletivo, o qual não foi dado pela natureza. Seu instinto de conservação recai so-

bre seu “eu” expandido, o qual engloba todos os outros membros. Em outras palavras,

seu instinto é a conservação do novo ser criado, ou seja, do “eu” coletivo. O proprietá-

rio saiu do estado de natureza para consentir com a criação da instituição social, a qual

mudou sua condição de “usurpador” natural, para a condição de proprietário legítimo,
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regido pela lei. Já o cidadão, ao término de sua “desnaturação”, encontra sua regra mo-

ral na própria natureza, já que se move segundo a regra da conservação de si, conser-

vação transmutada em “eu” coletivo.

Entretanto, ao criticar radicalmente a idéia de sociabilidade natural do homem, Rous-

seau desintegrou a própria idéia de natureza humana, separando o substantivo do adje-

tivo: o homem se constitui como homem ao se distanciar da natureza, chegando mes-

mo ao ponto de eliminá-la. Isso porque, na verdade, o amor de si natural não é sufici-

ente para formar o corpo político. É necessário transmutá-lo em amor de si coletivo.

Pois, a boa sociedade exige, antes de tudo, antes do contrato e antes da redação das

leis, a presença de uma certa identificação entre os indivíduos. É a paixão, a identifica-

ção pasional, que permite à união do corpo político. Isso está em perfeito acordo com

o que vimos no primeiro capítulo, com relação à teoria do conhecimento. A certeza

epistemológica reside no sentimente, esse guia seguro para as ações humanas. Mais es-

pecificamente, o sentimento que atende como guia seguro para a conservação dos indi-

víduos é o amor de si. Quando a situação destes indivíduos antes do pacto está fun-

dada na igualdade, tanto psicológica quanto material, estamos diante de uma situa-

ção propícia para o bom contrato, já que os “eus” envolvidos possuem a mesma di-

mensão. São portanto capazes de se identificar pelo sentimento. Nessas condições,

o amor de si - motor que conduz a ação dos homens na direção de sua união - pode

se tansmutar em amor coletivo.

É somente sobre os indivíduos que o princípio de conservação age com o máxi-

mo rigor. Temos então duas boas alternativas. A primeira alternativa é a do indivíduo

que preserva o amor de si puro, tal como dado pela natureza. Sua moralidade consiste

em aderir, por assim dizer, o mais intimamente possível a seu próprio instinto de con-

servação. Goza de sua existência isolado dos outros homens, ou pelo menos, sem gui-

ar-se pelas suas opiniões. Este é o caso do “promeneur solitaire”. Entretanto, essa solu-

ção é somente acessível a uns poucos indivíduos, que conseguem se manter indepen-

dentes usando suas próprias forças. A segunda alternativa consiste em criar um indiví-

duo que não seja dado pela natureza. Trata-se então do corpo político, da boa cidade.

Neste caso, o princípio de conservação deve transmutar-se em amor pelo “eu”
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coletivo. Ser a si mesmo e somente a si, ou ser os outros - sobre o modo da

identificação - tais são as duas versões, que se excluem mutuamente, da boa vida,

regida pelo instinto de conservação.

Afora essas alternativas, existe apenas o reino do amor-próprio, do choque de interes-

ses particulares, da divisão social entre ricos e pobres, da divisão do indivíduo que não

é “bom nem para si, nem para os outros.”54

A intenção deste capítulo foi, lançando o foco sobre o contrato, que funda a so-

ciedade, procurar a diferença entre o bom e o mau contrato. Essa diferença reside num

princípio posicológico anterior ao próprio contrato: os indivíduos devem possuir a

mesma percepção da conservação de si. Isso porque, como a conservação é o motor

que leva os homens na direção do pacto social, pode possuir um sentido estrito ou um

sentido amplo, conforme a condição do “eu” no momento do contrato. No caso do

mau contrato, o “eu” dos ricos está acrescido de suas propriedades. Conservar o seu

“eu”, nessa situação, significa conservar as posses e a liberdade. Distinta é a condição

do pobre a respeito de sua própria sobrevivência, já que nesse momento suas forças

isoladas não bastam para manter sua existência. A mesma condição psicológica

vingente entre os homens do bom contrato, possibilita a identificação coletiva, ou

seja, a criação de um corpo político que pode transmutar o instinto natural de con-

servação, em instinto de conservação do novo corpo criado. Isso porque o indiví-

duo, em quem o instinto de conservação age, identifica-se pelo sentimento com ou-

tros indivíduos envolvidos na mesma situação.

Uma outra questão que envolve o pacto social é a alienação total, formulada

por Rousseau nos seguintes termos: “Essas cláusulas, quando bem compreendidas,

reduzem-se todas a uma só: a alienação total de cada associado, com todos os seus

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

tamente, a condição é igual para todos, e, sendo a condição igual para todos, nin-

guém se interessa por torná-la onerosa para os demais.”55 Quando comparamos o

“mau contrato”, formulado no Segundo Discurso, com o “bom contrato”, formula-

54 Rousseau, Emílio IV, O.C. IV, p. 250.
55 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro I, cap. 6, p. 361.
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do no Contrato social, notamos que existia uma diferença: a ausência completa no

Contrato social  da bipolaridade rico-pobre. Uma outra grande diferença é a ausên-

cia completa no “mau contrato” da proposta de alienação total.

No “contrato dos ricos”, evidentemente, esta cláusula não ocorreu, dado que este

tinha como fim a preservação das propriedades dos ricos, garantidas, após o con-

trato, pela lei. Rousseau quando formula a cláusula fala de alienação total dos di-

reitos.   Poderíamos aí incluir os bens dos associados? Certamente que sim, dado

que a propriedade, para Rousseau, não é algo natural, mas um direito construido

pela lei. O problema do “mau contrato” foi o fato de os ricos não alienarem seus

bens à comunidade toda, mas, ao contrário, formular um contrato em que esses

bens fossem preservados da ameaça de serem tomados pelos outros. Na verdade, a

alienação total nem mesmo poderia ser pensada nas circunstâncias do “mau contra-

to”. O rico estava de tal forma identificado à suas propriedades, que a sobrevivên-

cia de seu “eu” dependia da sobrevivência delas. A alienação total dos direitos à

comunidade pressupõe, na verdade, uma condição de igualdade psicológica entre

os membros que formarão a futura comunidade. Evidentemente em si mesma, ela é

a garantia de tal igualdade visto que torna “a condição igual para todos, e, sendo a

condição igual para todos, ninguém se interessa por torná-la onerosa para os de-

mais.”55 Entretanto, como poderemos imaginar, nas condições em que ocorreram o

“mau contrato”, os ricos se alienarem de suas posses?

O objetivo do contrato é a sobrevivência de seus membros.  Dado que as cir-

cunstâncias não mais permitem que estes sobrevivam com suas próprias forças, de-

vem buscar outras, alcançadas pela união com outros indivíduos. Para que esta

união seja perfeita é necessário que os associados tenham todos os mesmos direi-

tos, garantidos pela alienação total. Caso contrário, “se restassem alguns direitos

aos particulares, como não haveria nesse caso um superior comum que pudesse de-

cidir entre eles e o público, cada qual, sendo de certo modo seu próprio juiz, logo

pretenderia sê-lo de todos; o estado de natureza subsistiria, e a associação se torna-

ria necessariamente tirânica e vã.”56 Entretanto foi exatamente isso que ocorreu no

“contrato dos ricos”. Estes, de tal forma, identificados  com suas posses sentiam

56 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro I, cap. 6, p. 361.
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que sua sobrevivência dependia da criação de um contrato que preservasse o

direito de posse. O “eu” do rico, estentido até suas posses, estava em plena condi-

ção de reivindicar os direitos de propriedade.

Foi o desenvolvimento desse “eu” que permitiu o aparecimento de uma nova cate-

goria da existência humana: a categoria do interesse. Devemos lembrar que já não

estamos mais na etapa do estado de natureza puro, mas num segundo momento,

onde os homens já possuem relações e vivem em sociedade. Somente ainda não

estamos em um estado de direito, isto é, numa sociedade organizada por leis a par-

tir de um contrato. No estado onde se deu o “contrato dos ricos”, os homens já ti-

veram sua natureza inical alterada, seu “eu” modificado, devido ao duplo efeito das

Catástrofes Naturais e do Grande Descobrimento que é a metalurgia. Tornou-se,

graças à sua liberdade e perfectibilidade, um ser de faculdades desenvolvidas. Nes-

te momento, o processo de socialização dos homens transformou, ao mesmo tempo

que suas faculdades, seu amor de si em interesse particular. Quando este interesse

particular se expressa no indivíduo adota a forma subjetiva daquilo que Rousseau

chama de amor-próprio. Ora, o interesse particular somente pode ser entendido, do

ponto de vista social, que é o nosso caso, em oposição a outros interesses também

particulares. O homem do “primeiro estado de natureza” não tem interesse particu-

lar, porque não existe oposição em relação aos outros homens. Isto porque não

existe nenhum tipo de relação entre eles. Somente o homem do “segundo estado de

natureza” adquire, pouco a pouco, devido às relações que estabelece com os ou-

tros, a faculdade do interesse particular, forma que adota o amor próprio na socie-

dade nascente. Certamente nessa circunstância a união perfeita entre os associados

do contrato não poderia ocorrer, e, a associação somente poderia tornar-se “tirância

e vã”. Assim, podemos concluir que, no caso do “contrato dos ricos” não houve a

cláusula fundamental para o “bom contrato”, ou seja, a alienação total. Isto porque

as condição psicológicas do envolvidos no “mau contrato” impossibilitava que “os
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ricos” se submetessem a essa cláusula. Mas haveria, realmente, uma condição em

que fosse possível a alienação total? Antes de tudo, devemos definir o que Rous-

seau entende por alienação.

No capítulo IV, do Livro I, do Contrato social, Rousseau define a alienação nos se-

guintes termos: “Se, um particular, diz Grotius, pode alienar sua liberdade e tornar-

se escravo de um senhor, por que não o poderia fazer todo um povo e tornar-se sú-

dito de um Rei? Nessa frase existem muitas palavras equivocadas a exigir explica-

ção, mas prendamo-nos só à palavra alienar. Alienar é dar ou vender. Ora, um ho-

mem, que se faz escravo de um outro, não se dá; quando muito, vende-se pela sub-

sistência. Mas um povo, por que se venderia?”55 Desta definição podemos extrair a

distinção entre “dar”, entendido como um ato sem retorno, e “vender”, entendido

como como ato que possui um intercâmbio. O escravo, assim, vende-se, visto que

negocia sua submissão, ao menos em troca de sua subsistência. Ao contrário, um

povo não pode vender-se, visto que nada recebe em troca de sua submissão. Um

povo jamais poderá vender ou trocar sua liberdade e, “Renunciar à liberdade é re-

nunciar à qualidade de homem, aos direitos de humanidade, e até aos próprios de-

veres. Não há recompensa possível para quem a tudo renuncia. Tal renúncia não se

compadece com a natureza do homem, e destituir-se voluntariamente de toda e

qualquer liberdade equivale a excluir a moralidade de suas ações.”57

Ora se esse é o pensamento de Rousseau a respeito da alienação, como pode

ele, então, estabelecer como cláusula fundamental para que aconteça o “bom con-

trato”? Estaria a liberdade excluída desta alienação? A cláusula é clara: “a aliena-

ção total de cada associado com todos os seus direitos à toda a comunidade”. É

evidente que a liberdade está incluída na frase “com todos os seus direitos”. Entre-

tanto, a alienação total do “bom contrato”, incluída aí a liberdade, tem como retor-

no a própria liberdade que se alienou. “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.”58 E

numa outra passagem: “O singular dessa alienação é que a comunidade, aceitando

os bens dos particulares, longe de despojá-los, não faz senão assegurar a posse le-

57 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro I, cap. 8, p. 365.
58 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro I, cap. 6, p. 361.
59 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro II, cap. 1, p. 371.
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gítima, cambiando a usurpação por um direito verdadeiro, e o gozo, pela proprie-

dade... adquirem, por assim dizer, tudo o que deram por uma cessão vantajosa ao

público e mais ainda a eles mesmos.”59

Ora, podemos notar que também neste caso, o do “bom contrato”, a vantagem de

realizá-lo está diretamente relacionada com o interesse particular. Em outros ter-

mos, há uma troca vantajosa na realização do contrato com alienação total. Ganha-

se tudo aquilo que se perde com a alienação. Sendo assim, o que diferenciaria o

“bom contrato” do “mau contrato”? Ambos estão baseados no interesse particular.

A diferença está naquilo que se ganha. No “contrato dos ricos” o gozo da proprie-

dade deu-se por intermédio de um contrato que beneficiou apenas uma pequena

parte dos associados. Já no “bom contrato” o que se ganha é, na verdade, regulado

pela vontade geral. A liberdade que se ganha é a liberdade civil “que se limita pela

vontade geral”. O gozo da própriedade é aquele aceito pela comunidade “passando

então os possuidores a serem considerados depositários do bem público”. Podemos

notar claramente que a diferença ente o “contrato dos ricos” e o “bom contrato” re-

side num momento anterior ao próprio contrato. No caso primeiro, existiam gran-

des diferenças entre os indivíduos que redundavam em estruturas psicológicas di-

vergentes. O interesse particular sendo de natureza diversa impossibilitou a “boa

integração” entre os membros da associação, perpetuando, assim, as desigualdades

anteriores ao contrato. No segundo caso, temos uma pequena desigualdade de inte-

resses particulares. Os associados possuem a mesma dimensão psicológica. Em ou-

tros termos, poderíamos definir a diferença entre o “mau contrato” e o “bom con-

trato” respondedo a uma pergunto: Quem contrata? No primeiro caso é o proprietá-

rio. No segundo, é o futuro cidadão. Certamente que ele não é ainda um cidadão,

apenas o será quando exprimir a voz da vontade geral. Entretanto, o seu interesse

particular já deve possuir uma pequena diferença em relação ao interesse geral.

Isso somente será possível no caso dos associados já possuirem alguma coisa em

comum. Em outros termos, suas diferenças psicológicas devem ser pequenas. As-

sim, a oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das

sociedade, mas foi o acordo desses mesmos interesses que possibilitou o apareci-

60 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro II, cap. 1, p. 365.
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mento do “bom contrato”: “O que existe de comum nesses vários interesses forma

o liame social e, se não houvesse um ponto em todos os interesses concordassem,

nenhuma sociedade poderia existir.”60

O contrato, na verdade, é apenas o primeiro momento da instituição da soci-

edade. É necessário a partir do pacto social a redação das leis que regerão todos os

indivíduos participantes do corpo social. A importância desta legislação reside no

fato dela ser a responsável direta pela conservação deste corpo. “Pelo pacto social

demos existência e vida ao corpo político. Trata-se, agora, de lhe dar, pela legisla-

ção, movimento e vontade, porque o ato primitivo, pelo qual esse corpo se forma e

se une, nada determina ainda daquilo que deverá fazer para conservar-se.”61

Não devemos considerar o contrato social como um momento imutável no

tempo. Na verdade, ele é o responsável pela criação da soberania, depositando nes-

ta a vontade do povo. Em outros termos, ele é a possibilidade para a criação da

vontade geral. Esta última é a que determinará todas as ações do corpo político.

Ela até mesmo tem o poder legítimo de desfazer o pacto social: “Não há no estado

nenhuma lei fundamental que não possa ser revogada, nem mesmo o pacto social,

pois, se todos os cidadãos se reunissem para, de comum acordo, romper esse pacto,

não se pode duvidar que fosse legitimamente rompido”.62  Assim, é nossa intenção

realizar no terceiro capítulo uma análise da vontade geral, que é a responsável pela

instituição da leis.

61 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro II, cap. 6, p. 378.
62 Rousseau, Du Contrat Social, O.C. III,  Livro III, cap.17, p. 436.
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capítulo III

Psicologia e Vontade Geral

Entre os comentadores, há quase um consenso de que a noção sobre a

qual repousa o Contrato Social é a idéia de “vontade geral”. Sem dúvida, essa é a

noção que deve interligar de forma coerente os outros conceitos e seções da obra.

Tudo indica que não foi Rousseau o primeiro a utilizar a expressão,1 cuja

gênese se acha no Discurso sobre a economia política. Nessa obra, porém, o termo

ainda não recebeu a mesma elaboração conceitual que receberá no Contrato Social.

Mais ainda: é somente na versão definitiva do Contrato Social que a noção de

“vontade geral” adquire uma formulação revolucionária. Ao que parece, existem três

figuras, ou três momentos, da vontade geral ao longo desse livro.  Na primeira

figura, apresentada no capítulo III, livro II, e formulada segundo a perspectiva

do indivíduo como soberano, a noção se mostra como idéia ou noção pura,

entendida sua possibilidade como querer puro. A segunda figura, exposta no

livro III segundo a perspectiva do indivíduo como súdito, apresenta-se sob a

forma de uma relação com outras partes da república: o Governo e o Estado

(súditos). Finalmente, a terceira figura, difusa por todo o livro IV,  equivale à

noção da vontade geral como “praxe” - a assembléia .

Para os propósitos em vista, nos concentraremos nas duas primeiras

figuras, pois é nelas que Rousseau formula a noção de vontade geral segundo uma

perspectiva muito particular, de cunho matemático.

Mas, antes disso, é preciso lembrar que, se há consenso entre

comentadores quanto à importância da noção de “vontade geral”, por sua vez as

questões matemáticas presentes no Contrato Social têm suscitado opiniões

divergentes e às vezes polêmicas. A esse respeito, é possível dividir os

comentadores em três grandes grupos. Para uns, as questões matemáticas que a

obra coloca são analogias meramente superficiais e verbais, ou metáforas para

ilustrar problemas que nada têm a ver com a matemática propriamente dita.

1. Segundo Hendel, J.-J. Rousseau Moralist, vol I, p. 99, Pufendorf já havia usado a expressão
“vontade geral”.
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Parece estranho, contudo, que um filósofo do século XVIII use a matemática como

“analogia” ou metáfora. Um outro grupo, considerando que essas questões pertençam

ao obscuro, ao sem fundo do pensamento, relegam-nas à categoria de “idéias não

claras e distintas” ou mesmo contraditórias, as quais não deixam de ser o “sem fundo”

da filosofia. Só recentemente essas questões começam  a receber a atenção, sendo

alçadas ao horizonte da crítica2. De fato, ao consultarmos a história, notamos que

existe uma verdadeira voga matemática no século XVIII: a do cálculo infinitesimal. O

próprio d’Alembert foi um profundo conhecedor e divulgador desse método3 . Ora,

existia a voga e essa forma de cálculo era um conhecimento bastante difundido no

século XVIII. Mas teria Rousseau inclinação ou gosto por esse tipo de pensamento?

Surpreende-nos conhecer, pelas Confissões, as dificuldades que

Rousseau encontrava no estudo do Latim, apesar de ser considerado o grande

orador do século XVIII. Ao escrever as memórias sobre o Abade de Gouvon,

assinala que  “Estava destinado, como se verá em seguida, a retomar sempre o

estudo do latim e nunca conseguir aprendê-lo.”4 Ao contrário do que ocorria

com o aprendizado do Latim, Rousseau mostra-se muito contente com seus

progressos e conhecimentos no campo da matemática: “Mesmo não sendo

necessária uma aritmética demasiado transcendente para realizar nossas

operações, me senti embaraçado algumas vezes. Para superar esta dificuldade,

comprei livros de aritmética e os aprendi bem, porque aprendi sozinho.

 2. Cabe destacar os seguintes comentadores:Maurice Halbwchs, em sua edição critica do
Contrato Social; G. Beaulavon, em sua edição do Contrat Social; Raymond Polin, La politique
de la solitude, Essai sur J.-J. Rousseau; Marcel Françon, “Le language mathématique de Jean-
Jacques Rousseau”, Isis, vol. 40, pp. 341-4, e também  Precencia de Rousseau, pp.133-141;
Alexis Philonenko, J-J. Rousseau et la pensée do malheur, op. cit; Terence Marshall,  em vários
de seus papers que tratam da escrita em relação à política de Rousseau. Cabe também destacar
Henri Gouhier e Pierre Burgelin que, se não trataram da questão de forma profunda, não
deixaram de apontar sua presença e insinuar suas implicações.
 3. Estas referências histórias são extraídas de: Brunschvicg, Les Etapes de la philosophie
mathématique. Ver também: D’Alembert, Essai sur les Elemens de Philosophie, capítulo XV.
Diferentemente da maioria dos filósofos, incluindo Rousseau, d’Alembert não aplicava o cálculo
infinitesimal de forma ontológica. Para ele, o infinito era somente a negação do finito: “Não
examinarei aqui a possibilidade da existência das quantidades infinitas atualmente existentes; ou se o
espaço é realmente infinito, se a duração é infinita, se existe em uma porção finita da matéria um
número realmente infinito de partículas. Todas estas questões são estranhas ao infinito dos
matemáticos, o qual é somente, o limite das quantidades finitas...”(p. 289).
 4. Confessions, O.C. I, p. 97.
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A aritmética prática estende-se bem longe quando pode-se colocar a exata

precisão... Eu me esforcei tão bem que não existia questão que os números

solucionassem e eu não pudesse resolver...”5 

Dessa passagem, bastante conveniente a nossos propósitos, assinalemos

duas afirmações. Primeiro, Rousseau afirma ter estudado sozinho, o que revela

inclinação e gosto pela matéria. Segundo, confirma discretamente sua paixão pelo

cálculo que, não podemos deixar observar, será o fundamento de seu projeto de

reforma na escrita musical. O argumento que Rousseau usa para defender a

superioridade de sua escrita musical enfatiza sua simplicidade e precisão. A escrita será

inteiramente feita por meio de números6 .

Muitas outras passagens, algumas das quais já citadas neste trabalho,

atestam a existência de um fundo sólido, tanto especulativo como pessoal, capaz de

explicar a presença da matemática no Contrato social, sobretudo no método que

engendra sua principal idéia - a de vontade geral. Entretanto, existe uma passagem do

Contrato em que Rousseau parece desmentir nossa tese, passagem esta usada pelos

comentadores que consideram a matemática como analogia literária! Vamos a ela:

“Se, pondo o sistema no ridículo, dissessem que, para encontrar essa média

proporcional e formar o corpo do Governo, bastaria, segundo o que  afirmo, extrair

a raiz quadrada do número de componentes do povo - responderia, então, que não

tomo aqui esse número senão como exemplo; que as relações de que falo não se

medem unicamente pelo número de homens, mas em geral pela quantidade de ação

que se combina por múltiplas causas; que, de resto, se, para exprimir-me por meio

de palavras, tomo de empréstimo termos à geometria, não ignoro, no entanto, não

ter nenhum cabimento a precisão geométrica nas quantidades morais.”7 

Seria essa uma condenação da matemática? Para responder a

pergunta, procedamos como nos pede Rousseau, no início do capítulo e livro

citados: “Advirto ao leitor que este capítulo deve ser lido pausadamente, e que não

conheço a arte de ser claro para quem não quer ser atento.”8 

 5. Confessions, O.C. I, p.179.
 6. Rousseau, Écrits sur La Musique, “Projet concernant de noveaux signes pour la
musique”,  Prefácio, p.19.
 7. Contrat Social, O.C. III, p. 398.
 8. Contrat Social, O.C. III, p. 394.
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Assim, notemos primeiramente que a passagem em debate está inserida no livro III,

capítulo 1, onde se trata de conceituar o governo e estabelecer suas relações com o

soberano e o Estado. Pertence, então, àquela figura que chamamos de definição conceitual,

ou relativa da vontade geral, vista sob a perspectiva do súdito. Para ver como,  no capítulo

mencionado, se desenvolve essa figura, é preciso de saída lembrar que o Governo se

distingue totalmente da Soberania. Mesmo o pacto de obediência que faz o súdito

estabelece uma relação, não com o Governo, mas com o Soberano: “Têm muita razão

aqueles que pretendem não ser um contrato, em absoluto, o ato pelo qual um povo se

submete a chefes. Isto não passa  de uma comissão, de um emprego, no qual, como simples

funcionários do soberano, exercem em seu nome o poder de que ele os fez depositários, e

que pode limitar, modificar e retomar quando lhe aprouver.”9 

Como se observa, o governo seria um intermediário entre o Soberano e

os Súditos, e por isso os conflitos entre o Soberano e o Governo - uma das possíveis

causas da dissolução do corpo político - se devem a este último ter a incrível tendência

de usurpar o poder da Soberania. Para equacionar essas forças, isto é, para mediar as

relações de força entre o Soberano, seu intermediário o Governo, e o indivíduo no

papel de súdito, devemos estabelecer os princípios dessa relação. A equação de

Rousseau será uma proporção contínua algébrica segundo a fórmula: S/G = G/E, sendo

S entendido como Soberano, G como Governo e E como Estado. A relação de força

entre o Soberano e o Governo deverá ser igual à relação de força entre o Governo e o

Estado. No caso presente, E será o súdito, entendido como indivíduo, pois somente o

indivíduo pode ter este papel. Donde o valor próprio de cada súdito não variar jamais,

ser sempre E = 1. É necessário precisar ainda que o indivíduo na República do

Contrato Social tem um duplo papel. De um lado, exerce a soberania, é o criador das

leis. De outro, também é o súdito, aquele que deve obedecer às leis. Assim, a equação

e o propósito são claros: dado que sou eu quem faz as leis, nada mais lógico e legítimo

que me submeta à elas, obedecendo com isso apenas a mim mesmo.

 9. Contrat Social, O.C. III, p. 396.
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Ora, se desenvolvermos essa equação de forma matemática teremos: 2G= S.E;

como E = 1, então 2G = S.1, ou G = raiz quadrada de S. Do mesmo modo, como neste

caso o Soberano é o número total dos habitantes, então a média proporcional da força

do Governo seria a raiz quadrada do número de habitantes. Dessa forma, todo o

equilíbrio de forças da República está diretamente relacionado ao número de

habitantes, ou seja, quanto maior for este número, mais força tem o Soberano que a

transmite, em relação direta, ao Governo. Este é o responsável por aplicar as leis

promulgadas pelo Soberano aos súditos. Isso porque, sendo o súdito um particular,

somente o Governo pode se relacionar com ele. O Soberano, por causa de seu caráter

geral, não pode se referir ao particular. É sob esse prisma que talvez se possa

compreender a difícil e paradoxal afirmação de Rousseau, no capítulo citado, segundo

a qual quanto maior o Estado, mais diminui a liberdade10 : “Seja o povo composto de

cem mil homens, e não muda a situação dos súditos, suportando cada um igualmente

todo o império das leis enquanto seu sufrágio, reduzido a um centésimo de milésimo,

tem dez vezes menos influência na redação delas. O súdito permanecendo sempre um,

a relação com o soberano aumenta em razão do número de cidadãos. Conclui-se que,

quanto mais o Estado aumenta, mais diminui a liberdade.”

 O motivo que faz essa afirmação soar paradoxal é a noção de “vontade geral”,

tal como formulada no livro II. Essa primeira figura da vontade geral é desenvolvida

segundo a ótica do cidadão como participante do soberano. Nesse momento, o número

de indivíduos participantes da soberania não tem a menor importância. Mas, no caso

presente, como o foco da atenção recai sobre o indivíduo entendido como súdito,

quanto maior o Estado, maior o Soberano e, consequentemente, mais força deverá ter

o Governo em relação ao súdito, tomado como indivíduo. Como diz Rousseau, “... o

crescimento do Estado, oferecendo aos depositários da autoridade pública mais

tentações e meios de abusar de seu poder, mais força deve ter o Governo para conter o

povo e mais força deverá ter o soberano, de sua parte, para conter o Governo.”11 

 10. Contrat Social, O.C. III, p. 397.
 11.  Contrat Social, O.C. III, p. 394.
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A questão da diminuição da liberdade do súdito em relação à força do Governo,

isto é, ao número de habitantes (já que a força do Governo é a raiz quadrada deste

número) é uma questão por demais complexa, e teremos oportunidade de retomá-la

no capítulo seguinte, mostrando suas implicações psicológicas. Por enquanto,

gostaríamos de chamar a atenção para as relações matemáticas, que são relações de

força entre os elementos constitutivos da República. Essas relações de força

atestam as tensões existentes no corpo político. Toda a base desse corpo está no

indivíduo, que ora é Cidadão participante das decisões do Soberano, ora é súdito,

indivíduo que recebe as decisões deste Soberano. O Governo é necessário para

estabelecer a passagem do Soberano ao súdito, visto que ele é o órgão responsável

pela aplicação da lei.  A soberania, as leis, ou o poder soberano somente podem se

referir a coisas gerais. O particular somente é atingido pela soberania por

intermédio do Governo. Cabe ao Governo aplicar as leis gerais estabelecidas pelo

poder Soberano aos casos particulares.

É preciso ressaltar que o caráter artificial da ordem política tem como

base a mediação do indivíduo natural, como já bem notou o Prof. Luiz

Roberto Salinas Fortes12 . Logo, o “cidadão”, homem da república construída,

não suprime o totalmente o “homem natural”. O homem natural, nesse caso o

indivíduo tomado como súdito, potencialmente, permanece não só presente na

República, como particular, mas presente com sua principal característica: a

liberdade. Como vimos nos capítulos anteriores, para Rousseau a liberdade

não é apenas uma definição metafísica do homem. Ela está presente em sua

ação cognitiva, em seu julgamento. No primeiro capítulo mostrou-se como o

sentimento da presença do julgamento em nossas atividades mentais fornece a

oportunidade de inferir a presença da liberdade, que portanto está presente em

nossas ações. Assim, pelo menos no horizonte do provável, o indivíduo

sempre pode fazer uso de sua liberdade natural e não obedecer às leis que ele

próprio criou no papel de Soberano. A liberdade, sendo um princípio

irredutível à sensações, é sempre uma possibilidade para o homem.

 12. Luiz Roberto Salinas Fortes, Paradoxo do Espetáculo - Política e Poética em Rousseau, p. 112.
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Como já se fez notar, a diferença entre o animal e o homem é a liberdade

irrestrita que este último possui para obedecer ou não aos mandamentos da Natureza.

No caso em que o homem é súdito, também abre-se à sua ação a possibilidade de

obedecer ou não à lei. Evidentemente, além de absurdo, é ilegítimo recusar-se

obedecer a uma lei criada por si mesmo. Mas, apesar disso, essa possibilidade existe,

pelo menos no horizonte da ação. No quarto capítulo deste trabalho, procuraremos

mostrar os mecanismos que Rousseau propõe para restringir essa possibilidade aberta

pela liberdade. Parece claro que, do ponto de vista de um indivíduo tomado como

súdito, a maior quantidade de pessoas faz diminuir a força de sua opinião na

elaboração da leis, e aumentar a força do Estado para obrigar os indivíduos/súditos

obedecerem a essas leis. Assim, quanto maior for o número de cidadãos, mais força o

Governo deve aplicar no indivíduo entendido como súdito ou particular. Isso porque

somente o Governo, e não o Soberano, pode se referir aos particulares. Toda a força

constrangedora do Governo recai sobre o indivíduo no papel de súdito.

Voltemos a afirmação inicial de Rousseau: “Se, pondo o sistema em

ridículo, dissessem que, para encontrar essa média proporcional e formar o corpo do

Governo, bastaria, segundo o que afirmo, extrair a raiz quadrada do número de

componentes do povo - responderia...não ter nenhum cabimento a precisão geométrica

nas quantidades morais.” Ora, parece então que Rousseau usou de um imenso

raciocínio matemático, mais precisamente, algébrico, para equacionar a natureza do

Governo, e tudo isso inutilmente! Pois, segundo alguns comentadores, a matemática

seria apenas uma analogia de que se vale Rousseau para se referir a problemas

políticos. Mas, se continuamos a leitura do Contrato, o que se segue a este parágrafo?

Surpreendentemente, mais matemática! Rousseau continua a tratar da natureza do

Governo, só que agora de forma mais precisa: “O Governo é em ponto pequeno o que

o corpo político, que o encerra, é em ponto grande. É uma pessoa moral dotada de

certas faculdades, ativa como o soberano, passiva como o Estado e que pode ser

decomposta em outras relações semelhantes, donde, por conseqüência, nasce  uma

proporção nova e desta, uma outra ainda,...”13 

 13. Contrato Social, O.C. III, p. 398.
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Se ficarmos atentos a esse desenvolvimento, fica clara, então, a afirmação

inicial que parecia problemática. Não se trata da negação do modelo matemático

desenvolvido no capítulo, mas da constatação de que é insuficiente para determinar a

natureza do Governo - aí entendida sua Forma, objetivo dos capítulos que se seguirão -

simplesmente extrair a raiz quadrada do número de habitantes. Na verdade, o Governo

é uma quantidade moral que pode ser decomposta em várias outras quantidades, o que

dificulta o cálculo.  Trata-se, então, de admitir a presença de subconjuntos que

possuem suas próprias relações de forças.

A apresentação do problema do Governo conduz à formulação de novas

quantidades morais e Rousseau não é ingênuo a ponto de querer amarrar a totalidade

da existência social com modelos matemáticos. À medida que a conceituação for

abarcando maiores quantidades morais e se introduzindo no caminho orgânico do

corpo político, a precisão matemática inicial se vai desvanecendo. É evidente que, se o

Governo possui em sua estrutura mais quantidades morais que devem ser

decompostas, então o equilíbrio de forças não está mais simplesmente em sua relação

com o Soberano e o súdito. É necessário examinar as relações do sistema de poder

interno ao Governo. Em outros termos, os cálculos começam a tornar-se complexos

demais. Entretanto, isso não impede Rousseau de formular a vontade geral dentro de

um esquema matemático. Mesmo perdendo sua força, na medida em que questões

sociais e políticas mais complexas vão aparecendo, o modelo fundador da vontade

geral permanece uma lei para a reflexão. O nó secreto da arte do político seria a

colaboração do espírito do matemático com o homem de bom senso ou, nos termos de

Pascal, a união do espírito geométrico com o espírito de finura.

O cálculo infinitesimal foi, e continuava sendo ao tempo de Rousseau,

integralmente aplicável do ponto de vista ontológico. O próprio Rousseau faz uso

dessa aplicação em sua polêmica com Voltaire a respeito do desastre de Lisboa14 . Ele

se declara totalmente convencido de que Deus pode calcular as integrais, mesmo as

mais complexas: “Dizeis que nenhum ser conhecido apresenta uma figura preci–

samente matemática; pergunto-vos, senhor, se há alguma figura possível que não o

seja, e se a curva mais esquisita não é tão regular aos olhos da natureza quanto um

círculo perfeito o é aos nossos.”15 

 14. Lettre à Voltaire, le 18 août 1756, O.C. IV.
 15. Lettre à Voltaire..., O.C. IV, p. 1070.
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Não é porque o homem não consegue operar uma integração que ela não

exista em absoluto. Não devemos por isso tomar nossa impotência como uma lei para

julgar válido ou não o cálculo: “Longe de pensar, diz Rousseau, que a natureza não se

subordina à precisão das quantidades e figuras, acreditaria, ao contrário, que somente

ela segue a rigor esta precisão, porque somente ela sabe comparar os fins e os meios,

medir a força com a resistência. Quanto às suas pretendidas irregularidades, pode-se

duvidar que todas não tenham sua causa física, e que bastaria não perceber esta causa

para negar que ela existe? Estas aparentes irregularidades provêm sem dúvida de

algumas leis que ignoramos e que a natureza segue tão fielmente quanto aquelas que

nos são conhecidas, de qualquer agente que não percebemos, e cujo obstáculo ou

concurso possui medidas fixas em todas as suas operações: de outro modo, seria

necessário dizer claramente que existem ações sem princípio e efeitos sem causa, o

que repugna a qualquer filosofia.”16 

Nesse mesmo texto, Rousseau fala das pequenas causas dos efeitos

quase imperceptíveis que concorrem para dificultar a compreensão dos problemas.

Mas isso não impede que a matemática não possa ser compreendida. Deus conhece o

sentido, seja do infinitamente pequeno, seja do infinitamente grande; porém ao

homem, ser limitado, esse mesmo sentido escapa. “Assim, a poeira levantada por uma

carroça pode não influenciar em nada a marcha do veículo; mas como nada é estranho

ao universo, tudo o que faz nele age necessariamente sobre o próprio universo.”17 

Desse fato, nasce uma auto-limitação crítica, pois somente o Ser

Supremo pode tudo calcular. Isso, todavia, não constitui ao homem obstáculo para que

tente desenvolver uma imitação do cálculo divino: “Vejo mil razões plausíveis, porque

talvez não fosse indiferente para a Europa o fato de, um dia, a herdeira de Borgonha

estar bem ou mal penteada; nem para o destino de Roma o fato de César virar os olhos

para a direita ou para a esquerda, e cuspir para um lado ou outro quando fosse ao

Senado, no dia em que foi punido.”18 

 16. Lettre à Voltaire..., O.C. IV, p. 1068.
 17. Lettre....., O.C. IV, p. 1068.
 18. Lettre..., O.C. IV, p. 1068.
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Bem se vê, aqui, como Rousseau advoga os limites humanos para o cálculo: “mil

razões” talvez não sejam nada para Deus, embora para os homens e seu entendimento

limitado, representem muito....

Podemos notar que Rousseau não só defende como aplica o cálculo

infinitesimal de forma ontológica, sem, no entanto, desprezar os limites do

entendimento humano. É dessa maneira que se deve compreender a expressão

matemática da vontade geral, estando Rousseau, ao aplicá-la,  perfeitamente

consciente de que, na medida em que se avança na disposição interna e orgânica do

Estado, os dados tornam-se confusos, menos suscetíveis de serem dominados pela via

humana do cálculo infinitesimal.

A fundação metódica da noção de vontade geral, sobre uma base

matemática e rigorosa, é desenvolvida no capítulo III do segundo livro do Contrato

Social. Examinaremos essa fundação, tanto quanto possível, nos atendo à noção de

vontade geral e sua contraditora imediata - a vontade de todos. Em seguida,

levantaremos as dificuldades e conseqüências desse conceito.

A fundação é iniciada com a proposição: “Conclui-se do precedente que

a vontade geral é sempre certa.”19 O precedente é o fato de ser, a soberania,

inalienável.  Mas imaginemos por um só instante que a vontade geral possa errar. Seria

claro, então, que a condição de possibilidade da totalidade jurídica e social desabaria

brutalmente ao chão. Como conseqüência, teríamos somente a possibilidade de um

empirismo, sem atingirmos os princípios do direito político.

O tema essencial da fundação rousseauísta é formulado em poucas

linhas: “Há comumente muita diferença entre a vontade de todos e a vontade  geral.

Esta se prende somente ao interesse comum; a outra, ao interesse privado e não passa

de uma soma das vontades particulares. Quando se retiram, porém, dessas mesmas

vontades os a-mais e os a-menos que nela se destróem mutuamente, resta, como soma

das diferenças, a vontade geral.”20 

 19. Contrat Social, O.C. III, p. 371.
 20. Contrat Social, O.C. III, p. 371. Eu que sublinho.
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Comparemos, então, sob a perspectiva de um cálculo matemático, a

vontade de todos e a vontade geral. A vontade de todos caracteriza-se por uma

operação elementar: a adição, no seio de um conjunto determinado, de elementos

particulares de mesmo sentido. Diante disso, podemos deduzir que, em princípio, a

vontade de todos jamais poderá pretender exprimir a totalidade ou o conjunto21 . A

construção matemática da vontade geral é, por sua vez, bastante mais complexa.

Rousseau a encarrega de exprimir a totalidade do corpo político e social  e a

caracteriza como: “uma soma das pequenas diferenças.”22  O autor propõe de forma

clara e judiciosa os princípios que presidem a formação dessa elaboração. O primeiro é

estritamente matemático. Falar de “a-mais” e “a-menos” que se destróem é uma alusão

direta ao processo de erro compensado existente na operação do cálculo integral23 .

Para explicar essa destruição mútua dos “a-mais” e “a-menos”, é necessário examinar

em que sentido a noção de quantidade auxiliar, a qual é uma grandeza indefinidamente

pequena, pode funcionar no horizonte político e social. Inicialmente, parece que a

noção poderia ser aplicada, contraditoriamente, em dois corpos políticos: de um lado, a

totalidade civil; de outro, a vontade do indivíduo que se manifesta, à primeira vista,

como um indivisível. Entretanto, um olhar mais atento nos leva a considerar somente a

totalidade civil como única quantidade primitiva - soma das pequenas diferenças.

Deveríamos considerar, assim, a vontade do indivíduo apenas como a expressão de

uma pequena diferença em relação à vontade de um outro indivíduo, sendo admitida

como quantidade primitiva o interesse geral que faz essas vontades serem idênticas.

Jamais a diferença que separa um indivíduo do outro poderia colocar em questão o

lugar fundamental que une os dois como quantidade primitiva, isto é, em termos

matemáticos, como não suscetível de sofrer redução. Assim fazendo, Rousseau coloca

em acordo a totalidade e o indivíduo, desvelando ainda uma unidade especulativa.

Então, teríamos as pequenas diferenças que seriam a expressão dos diferentes pontos

de vista dos indivíduos que compõem a vontade geral. Seria uma pequena diferença

em relação à quantidade primitiva - ou seja, o interesse geral.

 21. Evidentemente essa questão nos conduz aos problemas éticos dessa impotência. Isso porque,
quando se olha o interesse privado, a vontade de todos expressa somente a vontade de alguns ou, em
outros termos, a da maioria. Mas, no momento, queremos apenas nos concentrar na questão formal.
 22. Contrat Social, O.C. III, p. 371-72.
 23. Alexis Philonenko, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur, p.35.
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Essa quantidade primitiva seria a responsável pela soma e direção das quantidades

diferentes. Em outros termos, o interesse geral é o responsável pela destruição mútua

dos “a-mais” e “a-menos” colocados em relação a ele. Para melhor esclarecer essa

questão, façamos uma analogia com um típico cálculo infinitesimal. Um bom exemplo

dele é a soma:1/2+1/4+1/8+1/16.....=1. Modernamente, diríamos igual a R, quando R

tende a 1. Evidentemente, essa soma infinita não é precisamente igual a 1. Entretanto,

o número  “1” serve como quantidade primitiva, que possibilita colocar a série de

números em relação à ela. Com isso, teríamos um gráfico em que uma curva contínua

se aproximaria do número “1”, sem porém o tocar. O resultado 1 organizaria a série

geométrica dos números; as diferenças seriam integradas em relação ao número 1 que

é o seu fim. Poderíamos substituir os denominadores pelas vozes dos indivíduos, e o 1,

sua resultante, pelo interesse geral. Cada voz, embora diferente, seria uma unidade

que, na série, concorreria para o resultado final, o 1. Assim, o interesse geral seria, ao

mesmo tempo, aquilo que daria sentido à série, ou seja, mediria as diferenças, e o

resultado dessa mesma série.  Tal é a concepção matemática de Rousseau.

Certamente poderíamos falar em analogia entre a expressão matemática

da vontade geral e seu conceito no âmbito do político. Entretanto, se assim o fizermos,

devemos deixar claro o que se entende por analogia. Se tomarmos o sentido dessa

expressão como simples similaridade de relações nos termos abstratos, ou como

semelhança entre as coisas, dando consequentemente à analogia, neste último caso, um

sentido de metáfora, então não seria simples analogia. Somente seria analogia de

acordo com um sentido antigo da palavra, a saber: correlação entre os termos de dois

ou mais sistemas ou ordens; existência de uma relação entre cada um dos termos de

um sistema e cada um dos termos do outro. Realmente seria muito estranho que

Rousseau, tão fértil escritor e tão imaginoso, usasse a matemática como analogia para

ilustrar suas proposições políticas! Se a vontade geral é um problema, não de

matemática, mas político, ainda assim não é possível deixar de ver que Rousseau

raciocinou de modo matemático para formular e responder esse problema.

Na nota ao capítulo III, Livro II do Contrato Social, está enunciado um

princípio psicológico que  acompanha o princípio matemático da mútua destruição dos

“a-mais” e “a-menos”. Diz o Marquês de Argenson, a quem Rousseau cita:  “Cada

interesse tem princípios diversos. O acordo de dois interesses particulares se forma por

oposição ao de um terceiro.”24 
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Isso significa que duas vontades, segundo nosso nobre Marquês, não podem jamais

conciliar a diferença de seus princípios. O “Eu” e o “Tu” experimentam, por princípio

e por definição, um divórcio gramatical e metafísico. Diante disso, é necessário que

intervenha um novo momento, isto é, um terceiro elemento. A partir daí, o “Eu” e o

“Tu” se unem contra esse terceiro elemento. Rousseau não contesta a afirmação,

retendo sobretudo o conceito de resistência dos interesses diferentes, sem o qual a

realização da unidade jamais encontraria obstáculo. Se assim fosse, se não

houvesse resistência de interesses, então, como diz Rousseau, “Tudo andaria por si

e a política deixaria de ser uma arte.”25  Assim, a oposição dos interesses, mesmo

devendo ser superada, tem uma função psicológica precisa, que é tornar presente,

em sua instauração, a vontade geral. Não se trata de elaborar o conceito de vontade

geral segundo um esquema mecânico. A vontade geral deve ser uma vontade que

não se desmorona na indiferença existencial das essências; ao contrário, deve ser

algo extremamente vivo.

Rousseau fará uma pequena correção, porém de conseqüências

fundamentais, à tese do Marquês d’Argenson: “Ele poderia ter acrescentado que o

acordo de todos os interesses se forma por oposição ao de cada um.”26 A

quantidade auxiliar, que é a expressão da vontade do “Eu”, deve desaparecer diante

da única e possível quantidade primitiva - a totalidade civil ou o acordo de todos

os interesses. Ora, faltou ao nosso Marquês a compreensão rigorosa da função da

totalidade ou, noutras palavras, o raciocínio matemático do cálculo integral. A fim

de explicitar melhor a noção de quantidade primitiva, iremos contrapor à vontade

geral aquilo que ela não pode ser - a vontade de todos. O movimento genético de

constituição desta última vontade será uma contraprova da vontade geral.

Uma quantidade primitiva não é imediatamente operatória no cálculo

integral.  Para operá-la, é necessário recorrer a quantidades auxiliares conhecidas

como infinitamente pequenas.

 24. Contrat Social, O.C. III, p. 372. Derathé assinala que essa citação foi retirada do livro de D’Argenson,
Considérations sur le gouvenement ancien et présent de la France, capítulo II. Também acrescenta que a
citação de Rousseau está incorreta. No texto de Argenson, em lugar de “por oposição”, vem escrito “por
uma razão oposta a de um terceiro”. Notas de Robert Derathé, O.C. III, p. 1413 e ss.
 25. Contrat Social, O.C. III, p. 371.
 26. Contrat Social, O.C. III, p. 371.
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O mecanismo que preside a elaboração da vontade geral pressupõe que a totalidade

civil e social seja uma quantidade primitiva, ao menos idealmente, passível também se

exprimir como unidade pura. Na instituição da vontade geral, o requisito básico é

existirem “pequenas diferenças”, ou, dizendo de outro modo, é preciso que cada um

opine por si. “Se quando o povo suficientemente informado delibera, não tivessem os

cidadãos qualquer comunicação entre si, do grande número de pequenas diferenças

resultaria sempre a vontade geral e a deliberação seria sempre boa.”27 

Ora, suponhamos que isso não acontecesse. Os cidadãos passam a

ter comunicação entre si, as vontades singulares se aglutinam, e os grupos,

que são sociedades parciais, formam-se. O que temos então? A unidade pura

da quantidade primitiva está perdida e criam-se novas quantidades primitivas,

que não se deixam reduzir a quantidades auxiliares. Desse modo, não é mais

possível efetuar operação integral: “Mas quando se estabelecem facções,

associações parciais a expensas da grande, a vontade de cada uma dessas

associações torna-se geral em relação a seus membros e particular em relação ao

Estado: poder-se-á então dizer não haver mais tantos votantes quantos são os

homens, mas somente tantos quantas são as associações. As diferenças tornam-

se menos numerosas e dão um resultado menos geral.”28 

Assim, torna-se possível imaginar que as vontades dos cidadãos sejam

lados infinitos e infinitamente pequenos de um polígono. A vontade geral seria então

uma circunferência idêntica a esse polígono. O processo de compensação dos erros29 

assegura a passagem das vontades singulares para vontade geral ou, usando a imagem

acima, do polígono para a circunferência.30 

 27. Contrat Social, O.C. III, p. 371.
 28. Contrat Social, O.C. III, p. 371.
 29. Uma exposição da teoria do erro compensado se encontra em Y. Belaval, Leibniz
critique de Descartes, p. 349.
 30.   Essa imagem é emprestada de Alexis Philonenko, Jean-Jacques Rousseau et la pensée
du malheur, p. 33. Philonenko, por sua vez, a toma de Lalangre, Théorie des fonctions
analytiques, art. 57.
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Tão logo se formam as associações, as sociedades parciais, deixamos de

ter quantidades auxiliares. Unir as opiniões dos indivíduos é completamente distinto

de conciliar as tendências dos grupos. Ora, sabemos perfeitamente que no jogo normal

da existência esses grupos tendem ao crescimento, tornando-se quantidades primitivas,

cuja potência somente pode ser medida segundo as leis da adição e subtração. É nesse

estado de coisas que surge a dupla política - maioria e minoria. “E, finalmente, quando

uma dessas associações”, escreve Rousseau, “for tão grande que se sobreponha a todas

as outras, não se terá mais como resultado uma soma das pequenas diferenças, mas

uma diferença única - então, não há mais vontade geral, e a opinião que dela se

assenhoreia não passa de uma opinião particular.”31 

Uma opinião particular nunca pode se elevar à condição de interesse

comum. Não existe maioria que possa se constituir sem criar uma oposição, já que

essa situação sempre criaria os excluídos. O cálculo da maioria culmina num falso

sentido, pois, more geométrico, ele arruina a unidade da totalidade social e política,

preparando as convulsões civis. Ora, se existe algo que possa ser chamado de

totalitarismo, ele deveria ser aplicado à vontade de todos, e de maneira alguma à

vontade geral. O totalitarismo supõe, em sua pura noção, a presença de excluídos,

contra os quais se voltam as formas de violência. Ele visa à unidade silenciosa e ao

predomínio de uma opinião particular sobre o corpo social32 . Por isso, a vontade de

todos é, por excelência, subversiva à unidade do corpo social.

Teríamos então, de um lado, a má integração social, entendida como o

prevalecimento da vontade de todos; de outro, a boa integração, tomada como a

vontade geral - soma das pequenas diferenças. Assim, apologeticamente, a vontade de

todos, na verdade, testemunha a excelência da vontade geral.

 31. Contrat Social, O.C. III, p. 372. Suponhamos que uma dessas facções ( a maioria) usurpe a
voz da vontade geral. Nesse caso, teríamos o que contemporaneamente chamamos de ideologia,
ou seja, visão parcial elevada à condição de visão universal.
32. Parece ser uma constante na história humana que a vontade de todos seja usurpada por
opiniões particulares, as quais se solidificam na vontade tirânica do único.
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Eventualmente, a vontade geral pode englobar a vontade de todos.

Entretanto, o contrário jamais pode se dar. Rousseau o diz de forma clara: “Quando,

porém, o liame social começa a afrouxar e o Estado a enfraquecer, quando os

interesses particulares passam a se fazer sentir e as pequenas sociedades a influir na

grande, o interesse comum se altera e encontra opositores, a unanimidade não mais

reina nos votos, a vontade geral não é mais a vontade de todos...”33 

À primeira vista, tal afirmação pode soar estranha, já que Rousseau

considera a vontade geral como uma visada, segundo o interesse comum, totalmente

diferente daquela que atribui à vontade de todos, que é a visada do interesse particular.

O problema examinado no capítulo I, Livro IV, refere-se ao caráter indestrutível da

vontade geral. O momento fundamental da reflexão é a descrição da boa simplicidade:

“Quando se vêem, entre os povos mais felizes do mundo, grupos de camponeses

regulamentarem os negócios do Estado sob um carvalho e se conduzirem sempre

sabiamente, pode-se deixar de desprezar os rebuscamentos das outras nações, que com

tanta arte e mistério se tornam ilustres e miseráveis? “34 

É nesse espírito de simplicidade que a vontade geral pode se sobrepor a

seu oposto, a vontade de todos. A simplicidade é mediadora, porque nesse caso o

interesse privado mal se distingue do interesse comum; sob um clima de sabedoria e

felicidade, mal existem leis a serem promulgadas. Mas é somente nesse tipo de

sociedade, da simplicidade, que poderia ocorrer a sobreposição da vontade geral pela

vontade de todos. Rousseau define as condições dessa sobreposição: “...e não cabem

nem brigas nem eloqüência para fazer que se transforme em lei o que cada um já

resolveu fazer, desde que esteja certo de que os demais farão como ele”35 .

Devemos lembrar que no capítulo III,  Livro II, o autor também

empregou a palavra “briga”, definindo-a como um conflito gerador das

“sociedades parciais” que, servindo de base para a gênese de uma vontade de

todos, resta condenada a se tornar diferença única. Assim, a ausência de

“brigas”, ou seja, a impossibilidade de formação de sociedades parciais, é

condição básica para que a vontade geral englobe a vontade de todos.

 33. Contrat Social, O.C.III, p. 438.
 34. Contrat Social, O.C.III, p. 437.
 35. Contrat Social, O.C.III, p. 437.
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Ora, a sociedade da simplicidade, já ao tempo de Rousseau, século XVIII, está em

franco desaparecimento. Para todas as outras formas de sociedade, a vontade geral

permanece sendo irredutível à vontade de todos 36 .

A descrição da boa simplicidade serve de introdução ao livro IV do

Contrato Social. É nesse livro que teremos a descrição da vontade geral como praxe,

terceira figura segundo nossa classificação. Nessa figura, a vontade geral é

compreendida como sufrágio. Deve-se então estabelecer o processo de contagem dos

votos para se definir qual é a vontade geral. Na aferição do sufrágio, até o processo de

maioria simples pode ser empregado. Entretanto, é preciso notar que a maneira como

se irá aferir a vontade geral, segundo determinado número de votos, deve ser matéria

de lei: a própria vontade geral determinará como será o processo de sua aferição. Isso

pressupõe um momento anterior, quando as leis que definem o cálculo dos votos fora

votada segundo o princípio do interesse comum37 . É nesse momento que a vontade

geral determina as regras de sua expressão e a periodicidade de suas reuniões para

aferição dessa expressão. A vontade geral não seria, portanto, a simples expressão da

vontade da maioria ou da unanimidade. É necessariamente algo anterior à sua

expressão enquanto praxe. Sua condição de possibilidade está no cálculo infinitesimal,

que integra as diferenças, as quais são quantidades auxiliares, a partir de uma

quantidade primitiva, o interesse comum.

É interessante notar, como faz Gérard Lebrun, seguindo as análises de

Hanna Arendt, que ao recusar a antiga finalidade do político a filosofia moderna

despolitizou o homem. Isso porque a segurança e a possibilidade de gozar  “comodidades

da vida” tornou-se “o objetivo central da organização política”. Para os antigos, isso era

função da vida privada, que estava em franco contraste com a vida pública, entendida

como movimento natural de sociabilidade inata em todos os homens38 .

 36. Não compartilhamos a opinião de Cassirer, para quem não se pode extrair do pensamento de
Rousseau uma clara diferença entre vontade geral e vontade de todos. Veja-se, a esse respeito, The
Question of J.-J. Rousseau, p. 63. Entretanto, apesar disso, consideramos Cassirer um dos maiores
comentadores de Rousseau. Seguimos em linhas gerais a opinião de Cassirer (Rousseau, Kant e
Goethe, Deux essais), quando atribuiu ao tema da liberdade e da autonomia uma das principais forças
do pensamento de Rousseau. Devemos também lembrar que Cassirer escreveu seus comentários no
período negro da ascensão do Nazismo na Alemanha. Como não perceber que Rousseau foi, para esse
notável historiador, a voz da liberdade, além de “ponte” entre o Iluminismo  da França e o
racionalismo alemão do tipo kantiano? Nas mãos de Cassirer, a história da filosofia é mais do que
análise estrutural: é arma de combate à opressão política.
 37. Contrat Social, O.C. III, p. 439.
 38. Gérard Lebrun, O que é poder?, pp. 36-7.
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O papel do Estado não era simplesmente assegurar a possibilidade de o homem

sobreviver ou gozar de seus bens. Era, sim, a possibilidade de bem viver, ou seja, de

realizar a sua condição de homem político. No que se refere a Rousseau, entretanto,

discordamos, pelo menos em parte, das belas análises do Prof. Lebrun. Sem dúvida,

Lebrun tem razão, pois o próprio Rousseau estabelece como fim da associação política

“a conservação e a prosperidade de seus membros”39.  Também tem razão quanto ao

fato de Rousseau rejeitar a doutrina aristotélica segundo a qual o homem é “por

natureza” um ser social, um zôon politikon.40  Para Rousseau, não existe na natureza

física do homem nenhuma necessidade inata  que o conduza à união com seus

semelhantes. Por natureza, o homem não tem senão um instinto, o de conservação.

Mas, em sua praxe, a vontade geral exige que a República de Rousseau esteja em

permanente assembléia. O poder Soberano, que em última instância é o próprio povo,

tem o poder permanente de mudar todas as leis. A assembléia deve ser, por efeito de

lei, periodicamente reunida para decidir sobre qualquer assunto que diga respeito ao

interesse comum. Com isso, pode destituir o Governo, mudar as leis ou até decidir

acabar com o próprio pacto social: “...não há no estado nenhuma lei fundamental que

não possa ser revogada, nem mesmo o pacto social, pois, se todos os cidadãos se

reunissem para, de comum acordo, romper esse pacto, não se pode duvidar que fosse

muito legitimamente rompido” 41 .

Ora, essa prática da assembléia permanente, com tal dose de

poder, politiza, ao que parece, a sociedade em seu grau máximo. A vontade

geral fica assim definida como uma orientação normativa incontestável, na

medida em que é um puro princípio meta-empírico.

Vejamos agora algumas questões importantes oriundas da vontade

geral compreendida em sua estrutura teórica como uma integral, ou seja, soma

das pequenas diferenças.

 39. Contrato Social, O.C. III, p. 419.
 40. Essa rejeição mostra a distância de Rousseau em relação a muitos dos teóricos políticos do século
XVIII, os quais esperavam construir a sociedade a partir de um “instinto social” presente no Homem.
 41. Contrat Social, O.C. III, p. 436.
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Como já assinalamos, Rousseau pretende, com essa formulação matemática,

manter as diferenças de opiniões individuais e ao mesmo tempo realizar uma

integração, relacionando-as em suas diferenças com uma quantidade primitiva.

Assim, essas opiniões passam, de diferentes e irreconciliáveis, à condição de

diferenças integradas a partir de sua posição em relação a esta quantidade

primitiva, que nesse caso seria o bem comum. Com essa maneira de equacionar o

problema, Rousseau pode manter os indivíduos em sua condição de “homem

isolado”,  homem esse que é a base de todo o corpo social, e, ao  mesmo tempo,

realizar uma integração desses indivíduos com base no que há de comum entre eles

- o interesse comum. Como podemos notar, a vontade geral, segundo essa

perspectiva, goza de um papel muito peculiar, se a compararmos a outras formas de

integração social. Já observamos, por exemplo, que a vontade geral não é a opinião

da maioria, uma vez que essa forma de vontade coletiva cria fatalmente parcelas

excluídas da sociedade. Também não é uma determinada opinião que foi discutida

e por consenso eleita como a vontade da coletividade. Rousseau chega mesmo a

apontar que discussões inflamadas surgidas nas assembléias são um sinal de que

problemas estão vindo à tona. É então uma integral que mantém unidas as opiniões

pessoais e divergentes, mediante o interesse comum.

Uma das condições para se realizar o cálculo da vontade geral é o

indivíduo ser “1”, ou seja, uma unidade medida em relação ao interesse comum.

Como vimos, somente pode haver uma única quantidade primitiva, que servirá

como quantidade para calcular as pequenas diferenças em relação à ela e, com isso,

integrar todas elas. Daí discordarmos de Althusser, quando  considera que o

“objeto filosófico” Contrato Social possui uma série de “desajustes” teóricos que

decorrem, fundamentalmente, de se suprimir a existência de classes sociais:

“Rousseau propõe, como solução prática para seu problema [suprimir a

existência das classes sociais], uma regressão econômica em direção a um dos

fenômenos da dissolução do modo de produção feudal: o pequeno produtor

independente, o artesanato urbano ou rural, o que o Segundo Discurso descreve

sob o conceito de “comércio independente”... Mas a que santo encomendar para

obter essa impossível reforma econômica regressiva? Não resta senão a predicação

moral, isto é, a ação ideológica.”42 

 42. Louis Althusser, “Sobre el “Contrato Social”, in: Claude Lévi-Strauss y outros, Presencia de
Rousseau, 1972.
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Não é propósito deste trabalho estabelecer uma polêmica com esse artigo de Althusser,

artigo esse, como não poderia deixar de ser, extremamente interessante e inteligente.

Queremos somente ressalvar que, o fato de Rousseau tomar o indivíduo como

elemento unitário de sua estrutura social, não é a causa ou conseqüência de possíveis

desajustes em sua estrutura conceitual, mas o movimento rigoroso de certos

pressupostos filosóficos. Dado que o homem não é um “animal social” e a liberdade

pertence à sua definição, somente esse tipo de homem pode ser a unidade. De outro

lado, o cálculo da vontade geral, como vimos, necessariamente tem de tomar as

opiniões em sua unidade mínima, caso contrário uma nova quantidade auxiliar é

criada e, com isso, todas as opiniões passam a ser medidas por essa nova

quantidade auxiliar. A conseqüência seria unicamente a ruína do corpo social e o

calar-se da vontade geral. Ora, não é isso o que ocorre quando um partido se

proclama como a voz do todo, ou a encarnação da vontade geral?

Quando não se compreende a vontade geral como uma integral matemática,

aparecem algumas distorções na leitura do pensamento político de Rousseau. A

esse respeito, uma das espécies mais comuns de leitura distorcida é a que o

considera  uma espécie de precursor do totalitarismo, ou o criador de uma

democracia de tipo totalitário.

Vejamos o que diz um dos que advogam essa tese: Brunschvicg43. Ao analisar a

passagem em que Rousseau declara “o que generaliza a vontade é menos o número das

vontades realmente exprimidas que o interesse comum que as une”44 , o eminente

historiador acredita que Rousseau pretenda desligar a vontade geral das vontades

realmente exprimidas. Com isso, Brunschvicg a um só tempo alça a vontade geral  à

essência ideal que participa da infalibilidade do instinto divino, e aniquila toda a

possibilidade da autonomia da consciência45. A vontade geral, segundo Brunschvicg,

está cortada de suas raízes, que são as opiniões dos cidadãos, e se ergue como uma

realidade transcendente não imanente às suas partes.

 43. Alexis Philonenko, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur, p. 43.
 44. Contrat Social, O.C.III, p. 398.
 45. L. Brunschvicg, Le progrès de la conscience occidentale, T.I, p. 374.
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Dessa forma, existindo uma ruptura entre a opinião emitida do cidadão e a vontade

geral, cria-se uma potência metafísica que domina  a priori a realidade empírica

concreta, ou seja, a vida do cidadão. Ora, vista desse ângulo, essa potência não

poderia  favorecer a autonomia ética da consciência individual, e por isso abriria as

portas para todo o tipo de despotismo. Como conseqüência imediata de tudo isso, a

doutrina de Rousseau conduziria ao totalitarismo, à tirania do Estado, ou a da

maioria contra a minoria dos cidadãos.

Examinemos a orientação geral desse tipo de crítica. Ela parece reificar a

vontade geral, ou seja, convertê-la em substância. Diante da impossibilidade de se

fazer da vontade geral o predicado de um indivíduo, se a concebe como uma coisa, a

qual ninguém se identifica, que por isso permite oprimir a todos. A vontade geral é

então uma coisa cortada de suas raízes, do mesmo modo que, na linguagem de Kant, a

coisa “em si” está cortada do “fenômeno”. Em suma, a vontade é apenas uma

“essência ideal”. De outro lado, esse tipo de crítica tem como a priori a compreensão

da vontade geral como princípio normativo, contraposto à vontade do indivíduo como

princípio empírico. Em outros termos, estamos no interior das categorias políticas

desenvolvidas pela filosofia analítica.

Ora, as críticas examinadas acima somente têm sentido quando não se

atenta para a estrutura matemática da vontade geral (“soma das pequenas diferenças”),

negligenciando que se trate de uma integral. Nesse contexto, torna-se absurdo querer

instituir, segundo as teses metafísicas, uma relação de transcendência e imanência

entre a integral e suas diferenciais. A vontade geral não designa, de maneira alguma,

uma essência ideal. Destacada de seus termos, os quais ela une ou integra, uma

integral não tem o menor sentido. Podemos entender a vontade geral como a lei da

série cujo momentos são os cidadãos. Longe de ultrapassá-los e rumar em direção ao

céu da Metafísica, ela os integra na totalidade civil e social.

A vontade geral é o nexus vivo das vontades singulares, isto é, a lei do

interesse comum na série dos cidadãos, lei essa que, sem se distinguir das vontades, as

quais ela liga, é, entretanto, diferente de sua simples soma. Disso resulta ser

impossível que o Soberano seja perigoso, ou mesmo fira a todos seus membros, já que

ele não é nada mais do que a totalidade de seus membros.46 

 46. Raymond Polin, La politique de la solitude...., op. cit.,p. 168.
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Segundo afirma Rousseau, “o soberano, sendo formado tão-só pelos particulares

que o compõem, não visa nem pode visar a interesse contrário ao deles e,

conseqüentemente, o poder soberano não necessita de qualquer garantia em face de

seus súditos, por ser impossível ao corpo desejar prejudicar a todos os seus

membros, e...prejudicar a algum deles em particular.”47 

Operando segundo o esquema matemático de uma integral, Rousseau

resolve o clássico problema entre conciliar o geral e o individual. A resposta clássica

para esse problema sempre consistiu em lhe prescrever um mesmo fim - o bem ético -

que deve ser atingido por caminhos paralelos. Assim, a vontade geral marcharia sobre

o lado direito da rota e a consciência individual, sobre o lado esquerdo; sendo a rota

idêntica, a vontade geral atingiria seu fim ao mesmo tempo que a consciência

individual, não existindo nunca confusão entre geral e particular. Ora, a perspectiva de

Rousseau é diferente. Ao dar uma estrutura matemática ao conceito de vontade geral,

faz a consciência individual ascender à autonomia, elevando-a ao universal. A soma

das pequenas diferenças lhe permite ao mesmo tempo retornar sobre si mesma e

reduzir a voz das paixões para fundar o razoável sobre o racional.48  Nada é mais

falso do que opor a retitude da vontade geral à autonomia moral da consciência. A

usar de rigor, vontade geral e autonomia serão conceitos recíprocos.

Conseqüentemente, a verdadeira natureza do pacto social é o ganho que o homem

tem ao alienar sua existência absoluta, naturalmente independente, e assim

conquistar sua liberdade civil (ou seja, o poder de conservar tudo quanto possui).

Nas palavras de 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.”49 

Como se viu, no início da vontade geral  o homem dava lei a si mesmo,

não se limitando - nem o poderia fazer - somente à esfera jurídica. O próprio Rousseau

diz que “Poder-se-ia, a propósito do que ficou acima, acrescentar à aquisição do estado

civil a liberdade moral...”50 

 47. Contrat social, O.C.III, p. 363.
 48. Concordamos com R. Polin quando afirma: “Poderia-se mesmo ir mais longe e mostrar
como a vontade geral de Rousseau préfigura autenticamente a noção de autonomia
kantiana.”. (La politique de la solitude..., op. cit.,p. 167).
 49. Contrat Social, O.C.III, p. 364.
 50. Contrat social, O.C.III, p. 365.



página 105

Diante disso, fica claro que a universalidade atingida pela consciência na vontade geral

é a universalidade ética. Por conseguinte, é a teoria pura da vontade geral que

logicamente refuta a pretensão do direito do mais forte, tal como exposto no capítulo

III, livro I do Contrato Social. Esse direito somente pode ser fundado na vontade de

todos. Como o direito do mais forte, essa forma de vontade supõe a formação de

excluídos, os quais devem ser constrangidos.

Rousseau não pretende inventar uma ética para o mundo político;

apenas quer estabelecer a fórmula - equação e função - que exprima este

mundo. Após escrever o Contrato Social, numa carta ao Marquês de Mirabeau,

Rousseau generaliza sua fórmula: “Eis, nas minhas antigas idéias, o grande

problema em Política, o qual eu comparo ao da quadratura do círculo em

geometria, e aos da longitudes em Astronomia: encontrar uma forma de

Governo que coloque a lei acima dos homens.”51 

Dois pontos da carta chamam a atenção: primeiro, toda a questão se

estabelece na comparação com a matemática e, ao formular a vontade geral nos termos

do cálculo infinitesimal, Rousseau tentou encontrar a fórmula matemática para o seu

problema; segundo, suas dificuldades são claramente enunciadas, pois o autor fala da

quadratura do círculo. Mais adiante, voltaremos a essas dificuldades. Por ora,

gostaríamos de sublinhar uma questão de que poucos comentadores trataram: a

adequação da vontade geral e da Soberania.52  Esses dois conceitos são recíprocos nos

seus fundamentos - ambos são inalienáveis. Ninguém pode pretender  exprimir a

totalidade civil e social. E seria inconcebível que também a soberania pudesse ser

alienada, uma vez que se funda e expressa na vontade geral. Pela mediação do

conceito de vontade geral, Rousseau fez do povo o último depositário da Soberania.

Como é impossível que deseje a escravidão, o povo evidentemente não pode se

desvencilhar da responsabilidade da Soberania. Existe então uma correspondência

entre três conceitos: a vontade geral, a autonomia ética da consciência e a Soberania.

 51. Correspondance complète, vol. XXXIII (nº 5991), “Lettre au Marquis de Mirabeau”, p. 240.
 52. A abordagem de R. Polin a respeito dessa questão é bastante esclarecedora. Veja-se La politique de
la solitude..., op. cit., Communauté et totalité”.
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Mas, de todo modo, caberia perguntar: por que teria Rousseau utilizado um modelo

matemático para expressar seu conceito de vontade geral? Para responder essa questão

é necessário, antes de tudo, dirigir um olhar para o tipo de matemática utilizada pelo

nosso filósofo: a álgebra, não a aritmética. Ora, esse tipo de matemática se

caracteriza pelas fórmulas. Estas nada mais são do que conceitos gerais que

organizam uma determinada série de números. Exprimem-se por meio de letras, em

equações nas quais, ao substituir determinada letra por determinado número, temos

a série de organização das relações entre estes números. Infinitos números podem

ocupar o lugar de uma letra, mas sempre de maneira precisa, numa determinada

relação com um outro número. Enfim, as equações são leis gerais que organizam

uma determinada série de números segundo uma determinada relação. Não seria

exatamente este o conceito de vontade geral? A lei que organizada a série dos

cidadãos segundo o interesse comum?53 

Resta portanto tratarmos da questão da relação entre o erro e a vontade

geral. A questão é espinhosa na medida em que, se a vontade geral jamais pode errar,

daí não se segue necessariamente que as deliberações do povo tenham sempre a

mesma exatidão. Parece oportuno então estabelecer um nexo entre a teoria do

conhecimento rousseauísta, exposta no capítulo I deste trabalho, e a estrutura

matemática da vontade geral, examinada neste capítulo.

Como já mostramos, para Rousseau a origem do erro não está nos sentidos, mas

no julgamento, sendo a vontade geral uma espécie bem distinta de julgamento.

Primeiro, como todos os julgamentos que não se referem às simples sensações, os que

constituem a vontade geral são uma espécie de raciocínio. Além disso, seguindo a

distinção observada entre raciocínio e razão, a vontade geral deve ser caracterizada

pelo formalismo matemático que, na teoria do conhecimento de Rousseau, distingue

todo raciocínio enquanto tal. E é sobre a base desse conceito que se pode começar a

compreender isto que a princípio parece uma absurda pretensão: embora cada

indivíduo possa errar, a vontade geral do povo é infalível. A vontade geral ou existe ou

se cala, mas, sempre quando existe, é reta, não sujeita a erro.

 53. Numa palestra sobre Rousseau, a propósito do evento em homenagem ao Prof. Luís
Roberto Salinas, na Universidade de São Paulo (FFLCH), o Prof. Rolf Kuntz observou que
já Platão, no Timeu, fez um extenso uso da matemática numa dimensão política. Talvez essa
fosse uma das fontes de Rousseau.
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Ora, para compreender essa proposição, é necessário especificar que

espécie de julgamento é a vontade geral, a ponto de impedi-la de a fortiori jamais

tocar o erro. Porque, como já se notou, Rousseau sustenta que o erro deve ser

explicado por referência à relação que existe entre o julgamento e o objeto do

julgamento. Assim, seguindo seu próprio método, pode-se discernir, no caso da

vontade geral, o que o julgamento é, distinguindo-o primeiro do que não é. Por

exemplo, obviamente não é um julgamento teórico; tampouco é algo que concerne

aos fenômenos naturais, porque, embora alimentado pelas fontes modificadas da

alma natural, a ordem política é categoricamente distinta da ordem natural. Não

dizendo então respeito nem à teoria, nem ao mundo natural, os julgamentos da

vontade geral dirigem-se à prática e ao comportamento moral. Assim, se fosse

possível à vontade geral do povo errar, os objetos de seus julgamentos errados

seriam,  não os fenômenos naturais, mas as matérias práticas.

Ora, por conseguinte será necessário considerar se essa distinção

categórica entre filosofia natural e prática pode ser sempre sustentada,

especialmente diante do argumento rousseauísta de que o natural é o último critério

para o que é o bem. Particularmente, é preciso perguntar se a distinção entre

filosofia natural e razão prática pode justificar, de uma maneira conseqüente, a

soberania do povo sobre o homem natural. Entretanto, o silêncio quase completo

do Contrato Social a propósito da natureza, encoraja a opinião segundo a qual a

distinção entre filosofia natural e razão prática é categórica54.  Certamente, uma tal

distinção categórica parece justificada pelo fato de que, enquanto a filosofia moderna

natural está voltada às relações e não aos fins, a razão prática aparece necessariamente

orientada aos fins, e conseqüentemente não ao que é relativo, mas ao que é absoluto55. 

 54. Du Contrat Social I. 6-8.  Kant, Crítica da Metafísica dos Costumes, Prefácio, p. 55.
 55. Lettre à Voltaire, le 18 août 1756, O.C. IV, p. 1069: “Para pensar de forma justa a este respeito,
parece que as coisas deveriam ser consideradas relativamente na ordem física e absolutamente na
ordem moral...”, op. cit., cap. II, p. 100. Veja-se o mesmo ponto de vista formulado por Kant em
Metafísica dos Costumes, cap. II.
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Entretanto, não somente a vontade geral deve se distinguir dos

julgamentos da filosofia natural, mas também das outras espécies de julgamento

prático. Por exemplo, o ato soberano de julgar não pode ser uma escolha ou um fiat

que remeta a uma coisa particular. Ao contrário, essa espécie de raciocínio  sempre

deve ser expressa por meio de uma fórmula geral. Além disso, Rousseau insiste sobre

o fato de a vontade geral não ser o mesmo que a vontade de todos. Enquanto a vontade

de todos é o agregado dos julgamentos individuais interessados, os quais ignoram as

exigências da igualdade e liberdade, a vontade geral é essa vontade comum, ou esse

julgamento de acordo com o reconhecimento da igual liberdade de cada um56.  Ao

estabelecer regras gerais aplicadas igualmente a todos, a vontade geral não julga os

particulares enquanto tais, mas julga estes particulares à luz do que eles possuem em

comum, ou seja, sua igual liberdade57.  De outro lado, os julgamentos sobre os

particulares ou são meios para aplicar as regras gerais aos casos particulares, ou

então reenviam aos casos pragmáticos, que não possuem relação total com a

moralidade. Não se referindo nem a filosofia natural, nem  às questões

pragmáticas, a vontade geral refere-se somente às matérias morais.

Assim, é somente como julgamento soberano a guiar a prática moral que

a vontade geral não pode errar. E o objeto, ou referente de um tal julgamento, é o

princípio formal da igualdade e liberdade. Conseqüentemente, quando o julgamento

do povo soberano toma a forma de uma regra geral conforme a igualdade e a liberdade

de cada um, essa regra não pode ser julgada, ou criticada, à luz de um suposto critério

prático mais elevado.

Apesar disso, o caráter racional dos princípios de igualdade e

liberdade  não são injustificados. De fato, esses princípios se justificam pela

natureza original de cada um, mais do que pelos fins. É porque o raciocínio prático

não pode conhecer os fins que a vontade geral não pode julgar os seres particulares

segundo uma tal perspectiva. Como está distanciado da natureza, o povo soberano

é incapaz de julgar à luz de uma visão dos fins, os quais são mais naturais do que

 56. Du Contrat Social II, 3, O.C. III, p. 371, ss.
 57. Du Contrat Social II, 1.6, pp. 360-61; II.6, p. 378; II.11, p. 391.
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políticos.

Ao contrário, esse povo pode julgar somente à luz dos princípios formais da

liberdade e igualdade. Isso significa que, contrariamente à primeira impressão, os

julgamentos da filosofia prática diferem dos da filosofia natural, não por se

referirem aos fins absolutos, mas quando se referem simplesmente aos absolutos.

Com isso, o conhecimento dos absolutos, assim como o do homem particular, é

possível, enquanto o conhecimento dos fins, do mesmo modo como o do fim da

organização social não o é,  já que essa organização está afastada da ordem natural.

Conseqüente com esse ceticismo epistemológico, a teoria prática de Rousseau

implica que a escolha de todo fim é infalível, caso se conforme às exigências

formais indicadas, ou seja, a igualdade e liberdade de cada um.

Um tal formalismo em filosofia prática é justificável não somente

porque, segundo Rousseau, os homens civis estão essencialmente distanciados dos

fins. Tudo isso é coerente com o fato de a vontade geral não poder se exprimir no

homem como indivíduo, leia-se, particular: “Já disse não haver vontade geral visando

ao objeto particular. Com efeito, esse objeto particular encontra-se dentro ou fora do

Estado. Se está fora do Estado, uma vontade que lhe é estranha não é geral em relação

a ele. Se está no Estado, faz parte dele: forma-se então o todo e a parte, uma relação

que produz dois seres separados, sendo a parte um deles, e o todo, menos essa parte, o

outro. Mas o todo menos uma parte não é o todo e, enquanto subsistir essa relação, não

existe o todo, senão duas partes desiguais. Segue-se que a vontade de uma não é mais

geral em relação à outra”.

Ao que parece, o princípio da soberania do povo acima de todos os

indivíduos, incluído aí o filósofo, justifica-se por ter como base esse formalismo em

filosofia prática. A vontade geral não pode jamais errar, porque, como no caso de todo

raciocínio, seu referente não é substantivo, mas formal: a igualdade e a liberdade de

cada um. Segundo esse ponto de vista, uma vez que cada indivíduo é igualmente livre,

um julgamento prático conseqüente com esse referente é aplicado igualmente a todos.

Por isso, esse julgamento é tão infalível como a lei de identidade, I = I.

Mas, a despeito dessa conclusão - de que a escolha de todo fim conforme

a igualdade e a liberdade é infalível - Rousseau não fica satisfeito em deixar nesses

termos o problema da política. Evidentemente, os próprios fins formais não são o que
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inspira os desejos humanos.

A via política é caracterizada pela atividade dos desejos. Assim parece, conse–

qüentemente, que uma percepção mais exata da política exige uma percepção mais

precisa dos desejos58 .  Ora, se a atividade da vontade geral correspondesse somente à

atividade do raciocínio, ela consideraria as relações humanas com base no método

utilizado pelo físico para examinar as relações objetivas dos corpos em movimento.

Mas, enquanto  o raciocínio matemático da cultura científica moderna faz

abstração de uma reflexão sobre a vida interior, as reflexões de Rousseau, ao

contrário, o conduzem a construir uma ciência humana que também reflete a

própria espontaneidade revelada por sua análise. Enquanto a cultura científica

moderna faz abstração da alma, as reflexões de Rousseau sobre a espontaneidade

da alma o obrigam a construir uma ciência política que a reflita. Logo, da mesma

maneira que a epistemologia “epicurista”  não pode compreender nem guiar a

conduta humana, uma teoria política fundada inteiramente sobre um tal modelo

também não pode. Uma explicação da vontade geral - abstraindo-se o problema da

espontaneidade - é então incompleta. É necessário, a fim de alcançar uma visão

total, examinar uma vez mais o que Rousseau compreende por vontade. Porque,

exatamente como a explicação de sua própria visão da vontade exigiu um exame

do conceito de razão para informar esse desejo, é também necessário examinar

como seu conceito diferenciado do raciocínio afeta a compreensão do próprio

desejo. “Como uma multidão cega, que freqüentemente não sabe o que deseja

porque raramente sabe o que lhe convém, cumpriria por si mesma empresa tão

grande e tão difícil quanto um sistema de legislação? O povo, por si, quer sempre o

bem, mas por si nem sempre o encontra. A vontade geral é sempre certa, mas o

julgamento que a orienta nem sempre é esclarecido.”59 

Uma tal compreensão deveria ser obtida ao se reportar à distinção entre a

atividade discursiva do raciocínio e o princípio que determina a direção dessa

atividade. Como já sublinhamos quando da observação das Les Lettres morales,

Rousseau designa esse princípio condutor de “ la raison”, isto é, a faculdade que “liga

todas as coisas a nós”.  Nesse escrito, o autor insiste em descrever a razão como

aquilo que guia o raciocínio do eu. Do mesmo modo, no Contrato Social, Rousseau se

 58. Ver Emile IV, O.C. IV, pp. 599-602; Du Contrat Social II, 11, O.C. III, pp. 392-3.
 59. Rousseau, Contrat Social, O.C. III, 381.
 60. Du Contrat Social I.6, O.C. III, p. 361; primeira versão; Emile I, O.C. IV, p. 249.
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refere à razão, que guia o raciocínio da vontade geral, como o “eu comum.”60 

Consideremos então, antes de mais nada, o conceito de razão, em contraste

com o de raciocínio, pois a razão é mais expressiva, em relação ao eu, do que

o raciocínio, além de ter o poder  de seduzir os desejos do eu.

A razão pode, ao mesmo tempo, ser entendida como “aquilo que liga todas as

coisas a nós”, e como a idéia soberana da cidade. Assim, ao contrário do raciocínio, a

razão parece ser um absoluto. A fim de compreender melhor sob quais condições a

razão pode ter a dignidade de um absoluto, é necessário primeiro assinalar as várias

definições que Rousseau nos fornece sobre esse conceito. À primeira vista, essas

definições parecem variar muito, mas um exame atento revela que possuem em

comum uma significação de base. Nos Diálogos, por exemplo, Rousseau identifica a

razão ao interesse e, com isso, a uma espécie de desejo. A palavra interesse e a palavra

razão significam, aqui, a mesma coisa. O que é “a razão prática senão o sacrifício do

bem presente e passageiro em nome dos meios de se alcançar um dia bens maiores e

mais sólidos? E o que é o interesse senão o aumento e a extensão contínua desses

meios? O homem interessado deseja menos gozar e mais multiplicar os instrumentos

deste gozo.”61  A passagem revela que a razão, como objetivação do interesse,

constitui uma percepção objetiva, ou Idéia, disso que é bom. Ora, na medida em que

Rousseau define o bom como o objeto do desejo, a própria razão deve ser a expressão

consciente do objeto do desejo. Entretanto, a descrição pejorativa do conceito

“epicurista” de razão e interesse sugere que o verdadeiro interesse (inter-esse) não se

encontra na busca e acúmulo de objetos que provocam os desejos. Ao contrário, a

realização do ser (esse) se obtém quando se cultivam os bens da alma. As limitações

dos desejos por causa das necessidades permitem às paixões assegurar sua

envergadura natural, embora a extensão não refreada desse desejo em direção aos bens

da fortuna corrompa as paixões, e por isso o que é integralmente da alma.

A crítica de Rousseau à razão como interesse e desejo corresponde à

mesma crítica à redução “epicurista” da sensibilidade à sensação. E seu argumento

contra um tal reducionismo é refletido em sua crítica do conceito da razão prática que

dela deriva. Entretanto, suas observações nos Diálogos implicam, seja que esta

identificação da razão com o interesse é incompleta, seja que, contrariamente ao que
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está dito nas Les Lettres morales, a razão é insuficiente como princípio diretor.

De fato, o vigário saboiano sugere a segunda alternativa. Ao examinar o conceito

epicurista de interesse bem compreendido, o vigário indica que um tal

racionalismo é insuficiente para compreender as exigências da virtude na vida

prática, e conseqüentemente deve ser subordinado a um princípio mais elevado.

“Por mais que queiramos estabelecer a virtude unicamente pela razão, que base sólida

lhe poderemos dar? A verdade - dizem eles - é o amor pela ordem. Mas, nesse caso, em

mim, esse amor pode e deve ser mais forte que o que sinto pelo meu bem-estar? Que

eles me forneçam uma razão clara e suficiente para o preferir. No fundo, o seu

pretenso princípio não passa de um jogo de palavras; porque eu também digo que o

vício é o amor pela ordem, tomado num sentido diferente. Há sempre alguma ordem

moral onde há sentimento e inteligência. A diferença está em que o bom se ordena em

relação ao todo e que o mau ordena o todo em relação a si mesmo e se considera como

o centro de todas as coisas, enquanto o outro mede  seu raio, e se mantém na

circunferência. Então fica ordenado em relação ao centro comum que é Deus, e em

relação a todos os círculos concêntricos, que são as criaturas. Se a Divindade não

existe, só o mau raciocina, e o bom não passa de um insensato.”62 

Isso traz em seu bojo a insuficiência da razão prática, definida, nos

Diálogos, como interesse. Conseqüente a isso, se a vontade geral não pode errar

jamais, os interesses que guiam seus raciocínios, entretanto, podem conduzir à

direção das decisões segundo a vontade de todos. Segue-se então que, se a vontade

geral não pode jamais errar, não deve ser simplesmente identificada à razão

calculadora, porque sem um guia adequado esta última é, em verdade, falível para

as coisas que estão na ordem moral.

Esse dado permite melhor compreender a necessidade que tem

Rousseau de deduzir, na política, a percepção do que deveria ser a partir de

uma percepção do que é, embora não se possa perceber bem o que é, sem ter

primeiro percebido o que deveria ser. Porque o espírito não se liga somente

aos aspectos dos fenômenos políticos que seduzem seu interesse.  Portanto,

uma percepção exata da política precisa ser  inspirada pelos verdadeiros
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interesses (inter-esse), mais que por suas formas especiosas63 .

O raciocínio prático requer, conseqüentemente, um outro guia além do

conceito de interesse que governa os epicuristas. Na passagem anteriormente citada, o

vigário saboiano afirma ser esse guia, que a justo título dirige o raciocínio, a vontade

divina tal como concebida pela religião natural. Disso deveria resultar então que esse

guia divino é o princípio da razão. Mas o vigário diz também que o guia da razão

prática é a consciência, esse “instinto divino” que é o juiz infalível do bem e do mal64 .

Poderíamos inferir dessas duas observações  que a vontade divina é idêntica à razão, se

o vigário não tornasse ainda mais confuso o argumento. De fato, afirma, também, que

a consciência não é o mesmo que a razão, embora esse “juiz infalível do bem e do

mal” dependa da razão, e por isso mesmo é subordinado a ela: “...o homem não tem -

dele - (o bem) o conhecimento inato; mas logo que sua razão lho dá a conhecer, a sua

consciência leva-o a amá-lo: e este sentimento é inato.”65

Malgrado pretenda que a consciência é um guia infalível, o vigário

sugere que a vontade divina não é necessariamente a razão soberana. A observação de

que a consciência depende da razão serve, ao mesmo tempo, para colocar em questão a

infalibilidade da consciência, deixando obscura a significação da razão. Essas

dificuldades não são certamente as únicas criadas pelo raciocínio do vigário, e não

surpreende que, ao fim de seu discurso, seu interlocutor observe: ”No entanto já tinha

montes de objeções a fazer-lhe”66 . Mas o comentário do  interlocutor mostra também

que, enquanto a dificuldade pode ser do vigário, não é necessariamente de Rousseau.

Na verdade, ao se percorrer o labirinto das reflexões emocionantes do

vigário sobre a razão talvez se possa conseguir um indício  do próprio ponto de vista

de Rousseau. Apesar de sugerir que a consciência é a intermediária da vontade divina

invariável,  aplicada às circunstâncias mutáveis dos negócios humanos, o vigário

também descreve a consciência como proveniente não da religião natural, mas,

segundo suas próprias palavras, “...do sistema formado por essa dupla relação consigo
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mesmo e com os seus semelhantes.”67 

Se, para os seres racionais ou sociais, a consciência depende infalivelmente da

razão, somente pode ser independente e  infalível para um ser não-social, ou seja,

natural e pré-racional. Dizendo de outro modo, somente é infalível no caso do

homem natural. Portanto, aos olhos de Rousseau a consciência é, no fim das

contas, a intermediária, não da vontade divina, mas  dos sentimentos naturais,

inspiração original e instintiva da atividade: “Os atos da consciência não são

julgamentos, mas sentimentos, embora todas as nossas idéias nos venham do

exterior, os sentimentos que as apreciam encontram-se no nosso interior, e é

unicamente através deles que conhecemos a conveniência ou a inconveniência  que

existe entre nós e as coisas que devemos procurar ou evitar.”68 

O raciocínio sinuoso do discurso do vigário pode então ser explicado ao

se considerar o estatuto paradoxal do princípio da razão. Enquanto os seres humanos

numa sociedade civil devem ser governados pela percepção de um princípio condutor

que possui essência divina, não sendo pois simples interesse, a própria razão divina é

apresentada pelo seu profeta como uma reflexão das paixões naturais, ou dos

sentimentos. O discurso do vigário traz uma visão que é o reflexo dos sentimentos

naturais - critério infalível do que é bom para os seres humanos - por meio não

somente dos interesses vulgares, mas também da consciência e da própria razão.

“Se as primeiras luzes do julgamento nos ofuscam e começam por confundir os

objetos perante nosso olhar, esperemos que os nossos fracos olhos se voltem a

abrir, se reforcem; e, em breve, voltaremos a ver esses mesmos objetos iluminados

pelas luzes da razão, tais como a natureza começara por no-los mostrar: ou, antes,

sejamos mais simples e menos vãos; limitemo-nos aos primeiros sentimentos que

encontramos em nós mesmos, pois é sempre a eles que o estudo nos conduz

quando não nos extravia.”69

Essa conclusão é conseqüente com a distinção de Rousseau entre

sentimento e sensação, e também com a distinção entre paixão ou sentimento, e

desejo. Além disso, ao estabelecer o primado dos sentimentos, a conclusão explica por
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que no Emílio a formação do raciocínio é seguida pela educação dos sentimentos70 .

Enfim, a conclusão está inteiramente de acordo com o argumento do Emílio de

que o verdadeiro guia dos sentimentos civis é, ao fim de tudo, não a

convenção ou a arte, mas o amor natural de si71 .

A conclusão mostra ainda que, quando nos Diálogos Rousseau sublinha

a identidade da razão e do interesse,  o faz num contexto específico de crítica ao

racionalismo moderno. Aliás, ele procura, por sua própria análise do interesse e dos

sentimentos, distinguir entre essa razão especiosa, que liga novamente todas as coisas

ao “eu”  corrompido, e a razão divina, que reflete os sentimentos naturais e que volta

a ligar o “eu” civil ao bem público72 .

Por sua capacidade “de ordenar todas as coisas em relação a nós”, a

razão é então um reflexo ou imagem do “eu” que é sentido mais do que conhecido.

Essa imagem fornece a unidade artificial, correspondente à unidade natural, das almas

dos homens civis. De fato, essa imagem dá ao “eu” sua identidade. Assim como o eu é

por natureza uma atividade espontânea  animada pelo amor de si, a imagem do eu que

a razão dá é o bem ao qual o eu tende73 . “Como não aprendemos a querer o nosso

bem e a evitar o nosso mal, mas recebemos essa vontade da natureza, também o amor

pelo bom e o ódio pelo mau são, em nós, tão naturais como o amor por nós

mesmos.”74 

A vontade geral como instância soberana é não somente a idéia

reguladora do corpo social, ou a condição de possibilidade de sua existência, mas

também a idéia que deve regular o comportamento de cada membro da associação. O

simples cálculo do interesse é insuficiente para alcançar essa idéia reguladora. O

julgamento do indivíduo como soberano deve ter um guia que o faça atingir o

horizonte do bem comum. Esse guia é a razão, não no sentido da razão calculadora dos

epicuristas, mas no sentido da correta forma de ligar os outros a nós mesmos. Essa

razão seria o reflexo do amor de si, sentimento natural, transmutado em amor coletivo.

Se todos os membros do soberano fossem corretamente guiados por esta razão, ou

sentimento, teríamos o Estado perfeito. Entretanto, é sempre possível que, em última



página 116

instância, a liberdade natural conduza os homens a sua própria ruína. A força livre do

julgamento pode introduzir o erro em suas decisões.

Por ser expressão formal, a vontade geral compreendida como cálculo integral

das vontade particulares jamais pode errar. Enquanto os particulares legislarem

respeitando a igualdade e liberdade dos outros membros e tomando o interesse comum

como seu horizonte, a vontade geral será infalível. Mas tão logo os indivíduos

participantes dessa vontade geral fizerem uso  da liberdade e espontaneidade de seus

julgamentos tomando interesses particulares como guia, a vontade geral se cala. Nesse

momento ergue-se a vontade de todos, ou seja, julgamentos que interessam facções.

Como vimos, a vontade geral é, em sua expressão matemática, ao mesmo tempo a

força que une as vontades particulares e o seu resultado. Isso quer dizer que, para que

o resultado possa ser considerado como vontade geral, é necessário que as vontades

particulares, ao emitirem um juízo, tenham em seu horizonte a própria vontade geral.

Ora, isso nos coloca  diante de um problema semelhante ao que tratamos quando

analisamos o pacto social no primeiro capítulo deste trabalho. Naquela ocasião, vimos

que, para existir o bom pacto, é necessário que as diferenças quanto aos bens

existentes antes do pacto não sejam grandes. Isso impede que haja semelhança

psicológica entre os eus envolvidos no pacto, e que se amplie, assim, um certo vínculo

social já existente, pelo menos em potência. Para unir os eus é necessário que estes

tenham semelhanças. No caso da vontade geral, para que esta seja a expressão do

interesse comum, é necessário que o particular seja guiado por esse mesmo

interesse comum. Dessa maneira, a vontade geral não somente é a resultante das

vontades particulares, mas também seu guia. Ao mesmo tempo que une os

particulares, pressupõe a sua união.

Ao formular o conceito de vontade geral, Rousseau levou em consideração  seu

conceito epistemológico relativo à liberdade da faculdade de julgar. É por ser uma

atividade livre que o julgamento é passível de erro. Localizado no indivíduo inserido

na estrutura do corpo social, o julgamento, para ser correto, pressupõe um guia. Esse

guia deve ser o sentimento natural do amor de si. Entretanto, esse sentimento deve

sofrer uma mutação na nova ordem social, criada para fazer frente à tarefa da

sobrevivência dos indivíduos. O amor de si deve se transformar em amor pelo eu

comum, que é criado, não pela natureza, mas pela arte dos homens. Para se expressar, a

vontade geral exige que os indivíduos que a compõe julguem de acordo com o guia do
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interesse comum. Como vimos, existe um componente psicológico na vontade geral:

os homens devem julgar segundo o interesse da coletividade.

Em outros termos, o eu do indivíduo que compõe a vontade geral deve estar acrescido

de todos os outros eus. Os problemas psicológicos da boa República do Contrato

Social não se resumem ao problema do indivíduo compreendido como cidadão

partícipe da vontade geral, e sua necessidade de guiar seu julgamento pelo interesse

geral. Estão também presentes no indivíduo tomado como súdito. É isso o passaremos

a examinar no próximo capítulo.
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Capítulo IV

Psicologia na teoria das formas de Governo

Se seguirmos a distinção clássica entre conceitos normativos e descritivos,

forçosamente deveremos classificar o Contrato Social como obra de tipo

normativo. Isso, o subtítulo do livro atesta-o claramente: Princípios do direito

político1 . Do ponto de vista normativo, a questão central da obra reside no

problema do poder ou da autoridade: se em todos os  lugares os homens estão

submetidos à autoridade, sob quais condições essa submissão é legítima?2  A

superioridade da força pode, sem dúvida, constranger, mas de modo algum obrigar.

Qual seria então o fundamento da obrigação?3  Rousseau responde, à maneira de

pergunta: “Que fundamento mais seguro pode despertar a obrigação entre os

homens senão o livre consentimento daquele que se obriga?4 

Na elaboração conceitual do contrato, Rousseau recorre ao procedimento corrente de

remontar a uma primeira convenção.5  Entretanto, como já tivemos oportunidade de

assinalar no capítulo precedente, indo na contramão da tradição do pensamento

político, preocupa-se com a instituição de um povo e não de um governo6 . Essa

preocupação primordial leva Rousseau para além das questões meramente jurídicas; o

conduz na direção das questões de ordem psicológica. É necessário estudar o homem

do ponto de vista do “coração”, da “alma”, de suas operações cognitivas. Assim, como

já se afirmou, a afecção social tem um papel fundamental no Contrato Social.

1. Essa também é a opinião de Robert Derathé. O comentador sublinha que Rousseau deliberadamente
situou sua obra num plano normativo, em completo contraste com Montesquieu. Veja-se, a esse respei-
to, J.J-Rousseau et la science politique de son temps.
2. Rousseau, Contrat Social, Livro I, capítulo 1, O.C.IV.
3. Rousseau, Contrat Social, Livro I, capítulo 3, O.C.IV, p. 164.
4. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, lettre VI, O.C. III, pp. 806-7. Nessa carta, Rousseau
retoma algumas  questões do Contrat Social.
5. Rousseau, Contrat Social, Livro I, capítulo 5, O.C.IV. O título desse capítulo é exatamente “De
como é sempre preciso remontar a uma convenção anterior”.
6. Em relação à tradição do pensamento político, devemos assinalar que Rousseau incontestavelmente
segue Pufendorf, que havia distinguido, na convenção primeira, um “pacto de união” precedendo um
decreto sobre a forma de governo, e uma convenção da submissão a este governo. Esse aspecto é
salientado por Robert Derathé, J.J-Rousseau et la science politique de son temps.
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Na estrutura política da República rousseauísta, o indivíduo deve, ao mesmo tempo,

ser soberano e súdito. No entanto, parece inquestionável que papel de súdito é sempre

difícil. Quanto mais alienada é a regra em relação ao indivíduo, tanto mais difícil é

para este obedecê-la. Rousseau sustenta com ênfase que, se essa regra é editada em

virtude de um mandato geral confiado pelo súdito, é necessário que o próprio súdito

tenha participado da elaboração dela. Em outros termos, o “administrado” deve ser

também  o “administrador” ou, no caso das leis, o “legislador”.  Com isso, passamos

das questões puramente jurídicas para a realidade psicológica.

Segundo Rousseau, a única forma de associação que se pode reivindicar como

legítima é aquela em que os associados “recebem eles, coletivamente, o nome de povo

e se chamam, em particular, cidadãos, enquanto participantes da autoridade soberana, e

súditos enquanto submetidos às leis do Estado.”7  Ora, a palavra fundamental aqui é

participação e esta, obrigatoriamente, deve ser efetiva. Na política de Rousseau, a

afirmação de que o povo é o soberano tem um sentido concreto: as leis somente

podem ser editadas por uma Assembléia geral dos cidadãos, os quais detêm o poder

legislativo; mais ainda, esse poder não pode ser delegado.8 É incontestável a imensa

admiração de Rousseau pelas cidades gregas. Seu modelo da República ideal é, como

nas cidades gregas, aquele em que o corpo dos cidadãos, efetivamente reunidos na

praça pública, toma as decisões, e somente as vozes dos presentes podem ser

consideradas. Entretanto, diferentemente do que ocorre nas cidades gregas,

Rousseau não pensa que esse povo se reuna para tomar decisões relativas a

problemas circunstanciais. Estes problemas são matéria de governo e sobre eles o

soberano não pode se pronunciar. A lei, matéria do soberano, somente pode recair

sobre os objetos gerais. Rousseau formula essa diferença de papéis nos seguintes

termos: “Vimos que o poder legislativo pertence ao povo e não pode pertencer

senão a ele. Fácil é ver, pelo contrário, baseando-se nos princípios acima

estabelecidos, que o poder executivo não pode pertencer à generalidade como

legisladora ou soberana, porque esse poder só consiste em atos particulares que

não são absolutamente da alçada da Lei, nem conseqüentemente da do soberano,

cujos atos todos só podem ser leis.

7. Rousseau, Contrat Social, Livro I, capítulo 6, O.C.IV, p. 181
8. É necessário acrescentar que essas leis devem ser simples, pouco numerosas e, o mais importante,
devem ter um objetivo geral.



página 120

É necessária, pois, a força pública de um agente próprio que a reuna e ponha em ação

segundo as diretrizes da vontade geral, que medeie a comunicação entre o Estado e o

soberano, que de qualquer modo determine na pessoa pública o que no homem faz a

união entre a alma e o corpo. Eis qual é, no Estado, a razão do Governo, confundido

erroneamente com o soberano, do qual não é senão o ministro.

Que será pois o governo? É um corpo intermediário estabelecido entre os súditos e o

soberano para sua mútua correspondência, encarregado da execução das leis e da

manutenção da liberdade, tanto civil como política.”9 

Assim, de um lado os particulares são cidadãos exercendo coletivamente o seu

papel de soberano quando em reunião de assembléia geral, convocadas perio–

dicamente; de outro, são súditos obedientes ao governo, o qual é um corpo

permanente, encarregado de executar as leis e de tomar as medidas de circunstância.

Existem portanto duas relações de subordinação: subordinação do governo aos

cidadãos, tomados como corpo político soberano, e subordinação do súdito ao

governo. A relação entre essas duas formas de subordinação é delicada. Será ela, essa

relação, a principal matéria deste capítulo.

Rousseau não admite senão uma soberania: a do povo, isto é, do corpo

de cidadãos que exercem o poder legislativo: “O poder legislativo consiste em

duas coisas inseparáveis: fazer as leis, e as manter; isto é, exercer inspeção

sobre o poder executivo. Não pode existir nenhum Estado no mundo onde o

soberano não tenha esta inspeção. Sem ela, faltaria toda ligação, toda

subordinação entre estes dois poderes. O último não dependeria do outro; a

execução não teria nenhuma relação necessária com as leis; a lei não seria

senão uma palavra, e esta palavra não significaria nada.”10 

Quando o corpo de cidadãos se torna menos vigilante na inspeção do poder

executivo, se este poder torna-se independente do corpo de cidadãos, a

conseqüência é o enfraquecimento da soberania. Devemos lembrar que o governo é

composto por membros comissionados, ou seja, empregados para servirem como

oficiais do soberano. É um corpo de magistrados, passível de adquirir diversas

formas: Democracia, Aristocracia e Monarquia.

9. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 1, O.C.IV, p. 397.
10.  Rousseau, Lettres écrites de la montagne, parte II, carta VII, O.C. III, p. 826.
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Assim se expressa Rousseau a esse respeito: “As diversas formas de governo são

passíveis de se reduzir a três principais. Após as ter comparado por suas vantagens

e inconvenientes, dou a preferência àquela que é intermediária entre os dois

extremos, e que leva o nome de Aristocracia. Deve-se lembrar aqui que a

constituição do Estado e a do governo são duas coisas muito diferentes, e que por

isso não podem jamais ser confundidas. O melhor dos governos é a aristocracia; o

pior dos soberanos é o aristocrático.”11 

Se compreendermos o Contrato Social como obra puramente doutrinária, ou

seja, de princípios do direito, nada mais restaria a dizer. O poder legislativo pertence

ao corpo inteiro dos cidadãos, os quais não o poderiam delegar; além disso, existiriam

os comissários - o governo - menos numerosos que o corpo dos cidadãos, os quais

exerceriam o poder executivo. Entretanto, para ver que as coisas não se passam de

modo tão simples, basta observar a difícil questão levantada por Rousseau no Livro

III, capítulo I: “Suponhamos que o Estado se componha de dez mil cidadãos. O

soberano não pode ser considerado senão coletivamente e como um corpo; cada

particular, porém, na qualidade de súdito, é considerado como indivíduo; assim, o

soberano está para o súdito como dez mil estão para um, isto é, cada membro do

Estado tem por sua a décima milésima parte da autoridade soberana, conquanto

esteja inteiramente submetido a ele. Seja o povo composto de cem mil homens, e

não muda a situação dos súditos, suportando cada um igualmente todo o império

das leis, enquanto seu sufrágio, reduzido a um centésimo de milésimo, tem dez

vezes menos influência na redação delas. O súdito permanecendo sempre um, a

relação com o soberano aumenta em razão do número de cidadãos. Conclui-se que,

quanto mais o Estado aumenta, mais diminui a liberdade.”12 

Uma das razões, talvez a maior, que tornam a passagem de difícil

compreensão é o conceito de liberdade. O que significa dizer que a liberdade

diminui à proporção que o número de cidadãos aumenta? Poderíamos entender

essa liberdade como aquela esfera de atividade humana infra e supra-política

pertencente ao indivíduo e não regida pela lei. Com isso, num Estado

numeroso, essas atividades deveriam ser vigiadas pelo Governo.

11. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, parte II, carta VI, O.C. III, p. 808-809.
12. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 1, O.C.IV, p. 397.
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Sabemos porém que Rousseau não dedica nenhuma atenção a esse tipo de atividade e,

além disso, sua política tem dimensões antropológicas, já que todo o comportamento

humano deve ser regido por dispositivos políticos. Descartada a possibilidade de

pensar a liberdade nesse contexto, o problema permanece o mesmo. E adquire mais

relevo quando comparamos a noção de pacto social à de vontade geral, tal como

exposta nos Livros I e II. Aí, o número de cidadão não tem nenhum papel a

desempenhar. A liberdade civil do cidadão é atingida quando este dá a sua voz para

compor a vontade geral, e isso independentemente do número de cidadãos.

Entretanto, na República de Rousseau o indivíduo goza de um duplo papel: é o

cidadão da vontade geral que legisla; é o súdito que deve respeitar essas decisões:

“Cada indivíduo, com efeito, pode, como homem, ter uma vontade particular,

contrária ou diversa da vontade geral que tem como cidadão. Seu interesse

particular pode ser muito diferente do interesse comum. Sua existência, absoluta e

naturalmente independente pode levá-lo a considerar o que deve à causa comum

como uma contribuição gratuita, cuja perda prejudicará menos aos outros, do que

será oneroso o cumprimento a si próprio. Considerando a pessoa moral que

constitui o Estado como um ente de razão, porquanto não é um homem, ele

desfrutará dos direitos de cidadão sem querer desempenhar os deveres de súdito -

injustiça cujo progresso determinaria a ruína do corpo político.”13 

Ora, ao que parece, existem duas diferentes perspectivas psicológicas: a do

cidadão com seu direito de legislar; a do súdito, com seu dever de cumprir a lei

deliberada. Não é gratuito que a difícil questão, acima mencionada, se encontre no

Livro III, momento em que Rousseau conceitua o papel do Governo. Isso porque o

indivíduo é, na qualidade de súdito, a unidade na relação matemática do corpo

político. Sendo um particular, somente o Governo pode ter acesso a ele. A esse ponto

se liga uma teoria dinâmica das formas de Governo, com suas inevitáveis implicações

psicológicas. À medida que o corpo de cidadãos cresce, a participação é menos sentida

psicologicamente e, conseqüentemente, o súdito torna-se menos dócil; a menor

docilidade obriga o governo a empregar maior força repressiva; o acréscimo de força

do governo acaba gerando um desequilíbrio na equação de forças da República.

13. Rousseau, Contrat Social, Livro I, capítulo 7, O.C.IV, p. 364.
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Como já assinalamos no capítulo anterior, a força do governo está diretamente

associada à força do soberano. Assim, um número maior de cidadão gerará um

governo mais forte. Mas um aumento considerável dessa força pode gerar um

desequilíbrio, levando o governo a usurpar a soberania.

Se de um lado essa teoria dinâmica das formas de governo revela uma

originalidade, de outro, porém, guarda uma dívida para com Montesquieu.

Inicialmente, então, examinemos o valor dessa dívida.

Em sua Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel14 , Jean Hyppolite

mostrou que os trabalhos de juventude de Hegel têm como fundamento a noção de

espírito de um povo (Volksgeist). Notou ainda que, além da obra de Herder, tanto a

obra de Montesquieu como a de Rousseau foram extensamente estudadas por Hegel.

Hyppolite então trata de investigar as diferentes contribuições das leituras do Espírito

das Leis e O Contrato social para a gênese do conceito de “espírito de um povo”.

Que Hegel tenha admirado tanto Montesquieu como Rousseau, não nos deve admirar

em absoluto. Mas se pensarmos, ao contrário, em tudo o que separa os dois

pensadores, poderia nos surpreender a maneira como Hegel encontra, tanto em um

como em outro, matéria de reflexão para as análises de uma mesma noção. Pois se é

relativamente simples compreender de que modo o método e os resultados do Espírito

das leis podem contribuir para a idéia de “espírito de um povo”, menos clara é a

contribuição do Contrato Social para a mesma idéia. Para Hyppolite, o livro de

Rousseau interessa a Hegel menos pela teoria do pacto social, que pela teoria da

vontade geral. A crítica de Hegel ao contrato concentra-se no individualismo e

atomismo sobre os quais a noção se escora. Por sua vez, a idéia de vontade geral,

para que possa servir de princípio ao Estado, não deve ser concebida como soma

de vontades particulares, senão como vontade em si e para si; mas, para concebê-la

dessa maneira, é preciso separá-la da noção de contrato. Privada de suas bases

individualistas, a noção de vontade geral pode se comparar à de espírito geral de

uma nação. Assim  se explica por que, em suas Lições sobre a história da filosofia,

Hegel trate numa mesma seção, intitulada “Idéia da unidade geral concreta”, de O

Espírito das leis e de O Contrato social.

14. Jean Hyppolite, Intrdoduction à la philosophie de l’histoire de Hegel, pp. 17-23.
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Como não cabe aqui discutir interpretação hegeliana da obra de

Rousseau,15 examinemos apenas algumas semelhanças entre a obra de

Montesquieu e o Contrato Social.

De saída, Rousseau parece, com uma afirmação do Emílio, desencorajar tal

comparação, enfatizando a oposição entre suas investigações e as de Montesquieu:

“(Montesquieu) se guardou muito bem de tratar os princípios do direito político, e se

limitou a tratar o direito positivo dos governos estabelecidos; e no mundo não existe

coisa mais distinta que estes dois estudos”. Mas não é possível reduzir O Espírito das

leis ao estudo dos “governos estabelecidos”, pois, ao se basear nesse estudo,

Montesquieu também persegue um projeto político. Tampouco é possível limitar o

Contrato Social ao exame dos “princípios do direito político”. Se por um lado o livro

não acentua os governos estabelecidos, por outro, também não possui um alcance

puramente teórico. A obra apresenta os fundamentos comuns de uma teoria e prática

política. Desse ponto de vista, e sem pretender exagerar o paralelo entre Montesquieu

e Rousseau, pode interessar ler Rousseau não tanto como o teórico do pacto de

associação, mas como o legislador da Córsega e da Polônia. Partindo das aplicações

para remontar os princípios, talvez possam ser esclarecidos alguns traços

característicos das intenções práticas de Rousseau. Antes disso, porém, vejamos como

Montesquieu trata o problema da extensão territorial, para posteriormente o

compararmos às considerações de Rousseau.

A extensão territorial goza de um papel fundamental na teoria das formas de

governo concebida por Montesquieu. Para esse autor, o pequeno território é essencial

para o estabelecimento de uma república16 . Um Estado monárquico, por seu turno,

exige um território de extensão mediana. Caso contrário, por estarem longe dos olhos

do príncipe, os principados tendem a desenvolver costumes e leis próprios que os

levam a desobedecer ao príncipe17 . Por outro lado, um grande império pressupõe uma

autoridade despótica capaz de fazer-se obedecer, pela força, em todos os pequenos

lugares do território, mesmo os mais distantes. Assim, o temor imposto pela

desobediência faria os principados submeterem-se ao poder central, impedindo a

negligência do governador ou magistrado mais distante18 .

15.  Veja a esse respeito a rigorosa análise de V. Goldschmidt: “Etat de nature e pacte de
soumission chez Hegel”.
16.  Montesquieu, Esprit des lois, liv. VIII, capítulo XVI, p. 362.
17.  Montesquieu, Esprit des lois, liv. VIII, capítulo XVII, p. 363.
18.  Montesquieu, Esprit des lois, liv. VIII, capítulo XIX, p. 365.
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Montesquieu conclui: “Se o papel dos pequenos Estados é serem governados por uma

república, os de extensão mediana devem estar submetidos a um monarca, os grandes

impérios dominados por um déspota; segue-se que, para conservar os princípios do

governo estabelecido, é necessário manter o Estado na grandeza que já possua; e que,

este Estado mudará de espírito à medida que diminuam ou aumentem seus limites.”19 

Está claro que a variável em razão da qual muda a forma de governo é a superfície

física. Nesse caso, Montesquieu tem em mente a comunicação e o transporte,

elementos decisivos para a administração e manutenção do poder do Estado. O

governo de um grande Estado sabe pouco do que se passa numa província distante, a

qual raramente, ou mesmo nunca, visita. Por causa das longas distâncias, as

mensagens que chegam à capital são as do poder local, e trazem informações não

somente insuficientes e tardias, como ainda parciais. A capital conhece mal os abusos

que se cometem e, ainda que fossem de seu conhecimento, seus remédios punitivos

poderiam ou ser rejeitados pelos costumes locais, ou demorar muito a chegar. Portanto,

seja para reformar, seja para reprimir, o governo central está numa condição ineficaz,

para a qual Montesquieu não vê senão um remédio, em si mesmo indesejável: o

despotismo, governo que imprime um extremo temor. Apenas o temor evitaria que as

províncias distantes se tornassem autônomas.

Também Rousseau enfrentou a equação entre a forma de governo e o tamanho

do território. Para melhor compreendermos a maneira como o autor trata desse

assunto, devemos rememorar as questões psicológicas anteriormente suscitadas.

Rousseau reconhece que o “império das leis” pesa sobre o súdito, tornando penoso

adotar um uma direção diferente da imposta por um governo. Essa dificuldade

desaparece se a direção que o “indivíduo-súdito” deseja tomar é a mesma que o

governo impõe. Se as decisões do governo são tomadas com a participação do súdito,

mais interesse tem ele de as acatar; e quanto mais viva for a lembrança dessa

participação, maior será o desejo de acatá-las. Assim, o desejo que o súdito venha a ter

de seguir as orientações dadas pelo poder soberano está diretamente relacionado ao

grau de participação nas decisões desse soberano. Caso o súdito tenha o sentimento

(psicológico) de uma fraca participação nas decisões, certamente seu empenho em

19. Montesquieu, Esprit des lois, liv. VIII, capítulo XX,  p. 365.
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obedecê-las ficará esmorecido.

Desde então, a pressão exercida pelo governo a fim de que o súdito obedeça às

diretrizes do soberano será compreendida não como sua própria vontade, mas a

vontade dos outros. Ora, na medida em que o número de cidadãos é grande,

psicologicamente diminuem a participação do súdito nas decisões soberanas e sua

vontade de obedecê-las, levando o governo a empregar maior força para obrigar à

obediência. Como se vê, essas duas proposições estão em estreita relação: “...mais o

Estado se estende, mais a liberdade diminui (...) o governo, para ser bom, deve ser

relativamente mais forte à medida que o povo é mais numeroso.”20  São dois estados

do mesmo raciocínio. Primeiro, perdido em meio a grande número de cidadãos, o

indivíduo tem menos vivamente o orgulho e o sentido da responsabilidade de sua

participação, razão por que, ao receber as ordens como súdito, estas lhe são mais

penosas; sente-se agora, portanto, menos livre. Em seguida, como essa mudança de

sentimento cria uma indisposição para com as ordens recebidas, “as forças repressivas

devem aumentar” e isto é, ao mesmo tempo, uma conseqüência do menor sentimento

de liberdade e um fator positivo de menor liberdade. Buscando as conseqüências de se

enfraquecer o sentimento de participação, Rousseau conclui que “a força repressiva

deve aumentar”, e conseqüentemente a forma de governo também deve mudar: “Ora, a

força total do Governo, sendo sempre a do Estado, de modo algum varia. Donde se

segue que, quanto mais usar dessa força sobre seus próprios membros, menos lhe

restará dela para agir sobre todo o povo. Portanto, quanto mais numerosos forem os

magistrados, tanto mais fraco será o Governo.”21  O autor ainda acrescenta: “Como

essa máxima é fundamental, esforcemo-nos por esclarecê-la melhor.”22  Como

veremos, Rousseau  considera a máxima fundamental, não no sentido puramente

teórico, mas no sentido prático.

Por causa da presença de vontades diversas e eventualmente conflitantes

em seu seio, presença essa causada, por sua vez, pela multiplicação dos

20. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 1, O.C.IV, p. 248.
21. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 2, O.C.IV, p. 253.
22. Idem.
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magistrados, o governo se enfraquece.

E quanto mais conflitos houver, menos energia disporá o governo para agir sobre os

súditos. Se pensarmos pelo viés dos dispositivos afetivos, podemos traduzir o

raciocínio de Rousseau nos seguintes termos: à medida que, diluindo-se sua

participação na soberania, o súdito se sente menos cidadão, fica menos disposto a

obedecer a ordem do governo, razão por que este tem necessidade de empregar mais

força, não somente coercitiva, mas também psicológica. Ora, as instruções do governo

são menos imponentes quando parecem fruto de compromissos entre os diferentes

elementos que o compõem. Por sua vez, o súdito sente que as instruções poderiam ter

sido outras se a balança das forças do governo houvesse sido alterada. Não apenas a

mesma ordem não encontra a boa vontade do súdito, que se sente menos cidadão,

como ainda exige mais força repressiva. Desse modo, para ser obedecida, a ordem que

parece provir de uma vontade governamental una e coesa exige uma coerção prática

menor do que a  ordem proveniente de um governo dividido. Portanto, um governo

dividido, num povo numeroso, tem necessidade de um grau de força repressiva da qual

ele, sem desequilibrar totalmente o equilíbrio de forças com o soberano, é incapaz.

Assim, à medida que o povo se torna mais numeroso é praticamente necessária a

concentração de uma autoridade governamental: “Acabo de provar que o Governo se

enfraquece à medida que os magistrados se multiplicam, e provei, mais acima, que,

quanto mais numeroso for o povo, tanto mais a força repressiva deverá aumentar.

Segue-se que a relação entre magistrados e Governo deve ser o inverso da relação

entre os súditos e o soberano, ou seja, quanto mais o Estado crescer, mais o

Governo deve se contrair, de modo que o número de chefes diminua em razão do

aumento do povo.”23  Também nas Cartas escritas da montanha Rousseau

examina essa questão: “O princípio que constitui as diferentes formas de governo

consiste no número dos membros que o compõem. Tanto mais este número é

pequeno, mais o governo tem a força; quanto mais o número é grande, mais o

governo é fraco, e como a soberania tende sempre ao afrouxamento, o governo

tende sempre a se reforçar. Assim, ao longo do tempo o corpo executivo tende a

usurpar o corpo legislativo; e quando a lei é enfim submetida aos homens, não

23. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 2, O.C.IV, p. 255-256.
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resta nada mais senão escravos e mestres. O Estado está destruído.

Antes que aconteça essa destruição, o governo deve, por seu progresso natural, mudar

de forma e passar por degraus do grande ao menor número.”24  Se examinarmos esta

última passagem, veremos Rousseau assinalar que, por seu progresso natural o

governo deve  se alterar; dever  esse que não é ético, mas, digamos, científico. De fato,

Rousseau não diz que a alteração “seria boa”, mas que seria inevitável. A expressão

“progresso natural” também reforça a visão científica que Rousseau tem da relação

entre número de cidadãos e número do corpo de magistrados. O mesmo adjetivo

“natural” é empregado numa passagem do Contrato Social:

“O Governo se contrai quando passa do grande para o pequeno número, isto é, da

democracia para a aristocracia e da aristocracia para a realeza. Tal a sua inclinação

natural. Se retrocedesse do pequeno número para o grande, poder-se-ia dizer que ele se

afrouxa, mas esse progresso inverso é impossível. Com efeito, um Governo não muda

de forma senão quando seu mecanismo já gasto o deixa muito enfraquecido para poder

conservar sua forma. Ora, se ele ainda mais se afrouxasse, distendendo-se, sua força

tornar-se-ia totalmente nula e ele haveria, ainda menos de subsistir. É preciso, pois,

reforçar e contrair o mecanismo à medida que for cedendo; caso contrário, o Estado,

que ele sustenta, tombaria em ruínas.”25 

Essa passagem evidencia uma teoria “científica” ou, pelo menos, positiva, da evolução

das formas de governo. À medida que o tempo passa, mudam as relações do governo

com o corpo dos cidadãos tomados coletivamente, e com os súditos tomados

individualmente: o governo se emancipa dos cidadãos, cresce sua força repressiva

sobre o súdito. No curso dessa evolução, a qualidade de cidadão se evapora e a

condição de súdito se cristaliza. Essa transformação das relações é acompanhada de

uma mudança na estrutura do governo, que se contrai e se concentra. Como diz

Bertrand de Jouvenel, “A teoria das formas de governo em Rousseau é o que hoje

denominaríamos de um “modelo dinâmico” ou, dito de outra forma, de uma imagem

demonstrativa, que, como parece evidente, é  totalmente diferente de uma imagem

24. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, carta VI, tomo III, p. 808.
25. Rousseau, Contrat Social, Livro I, capítulo 10, O.C.IV, p. 288-290 (grifos meus)
26. Bertrand de Jouvenel, Du Principat et autres réflexions politiques, 1972
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exemplar, um “modelo” no sentido estético ou ético.”26 

Sem dúvida, do ponto de vista do valor, esse modelo toma a evolução como

decadência, reforçando a visão pessimista da história que Rousseau já havia enfatizado

no Segundo Discurso. Essa consideração parece diminuir sensivelmente a temperatura

do apaixonado Livro I do Contrato Social. Aqui, Livro III,  temos um Rousseau

pessimista em relação ao desenvolvimento de suas diretrizes políticas para a

República. Parece que, ao enfrentar o lado prático das coisas, o caráter normativo do

Livro I torna-se menos cristalino, e mergulha em perigosas trevas. Nesse mesmo Livro

III, Rousseau escreve que “O corpo político, como o corpo do homem, começa a

morrer desde o nascimento e traz em si mesmo as causas de sua destruição. Mas

um ou outro podem ter uma constituição mais ou menos robusta e capaz de

conservá-lo por mais ou menos tempo. A constituição do homem é obra da

natureza, a do Estado, obra de arte. Não depende dos homens prolongar a própria

vida, mas depende deles prolongar a do Estado pelo tempo que for possível,

dando-lhe a melhor constituição que possa ter. O mais bem constituído chegará a

um fim, porém mais tarde do que outro, se algum acidente imprevisto não

determinar seu desaparecimento antes do tempo.”27 

Assim, toda a harmonia das forças que compõem a República repousa sobre um

pressuposto psicológico: o indivíduo, como cidadão, deve participar e, principalmente,

sentir psicologicamente sua efetiva participação no corpo legislativo, ou seja, na

vontade geral. Nos grandes Estados em que o povo é numeroso, essa participação

tende a ter sua força psicológica diminuída. Lembremos que Rousseau, exatamente por

dar importância ao lado psicológico da participação, descarta totalmente a

Representação: “A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não

pode ser alienada, porque consiste essencialmente na vontade geral e a vontade

absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, não há meio-termo. Os

deputados do povo não são, nem podem ser seus representantes; não passam de

comissários seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda lei que o povo

27. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 11, O.C.IV, p. 423.
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diretamente não ratificar; em absoluto, não é lei.

O povo inglês pensa ser livre e muito se engana, pois só o é durante a

eleição dos membros do parlamento; uma vez estes eleitos, ele é escravo,

não é nada. Durante os breves momentos de sua liberdade, o uso, que dela

faz, mostra que merece perdê-la.”28 

Diante disso, o Soberano somente pode conservar todos  seus direitos nas

pequenas cidades. Em razão do grande número de habitantes, as grandes cidades  não

somente provocam um desequilíbrio entre as forças do soberano e as do governo,

aumentando a repressão sobre o súdito e enfraquecendo sua participação psicológica

na vontade geral, como ainda suscitam outras questões de ordem psicológica e

sociológica. Quando as sociedades crescem e se tornam mais complexas, a divisão do

trabalho oferece ao indivíduo uma gama mais extensa de papéis, desejos e modos de

satisfazer esses desejos.29 De um lado, crescimento gera o progresso da sociedade,

mas, de outro, gera também o enfraquecimento da coesão moral: “Enquanto muitos

homens reunidos se consideram um único corpo, eles não têm senão uma única

vontade que se liga à conservação comum e ao bem-estar geral. Então, todos os

expedientes do Estado são vigorosos e simples, suas máximas claras e luminosas;

absolutamente não há qualquer interesse confuso, contraditório; o bem comum se

patenteia em todos os lugares e só exige bom senso para ser percebido. A paz, a união,

a igualdade são inimigas das sutilezas políticas. Os homens corretos e simples são

difíceis de enganar, devido à sua simplicidade. Não os impressionam de modo algum

as astúcias e os pretextos rebuscados, nem chegam mesmo a ser bastante sutis para

serem tolos. Quando se vêem, entre os povos mais felizes do mundo, grupos de

camponeses regulamentarem os negócios do Estado sob um carvalho e se

conduzirem sempre sabiamente, pode-se deixar de desprezar os rebuscamentos das

outras nações, que com tanta arte e mistério se tornam ilustres e miseráveis?”30  É

assim que Rousseau explica a transformação moral do corpo de cidadãos que,

tendo a evolução social por causa, tem a mudança de forma política por

conseqüência. Na origem, existe num Estado social simples uma convergência

moral espontânea; em seguida, na medida em que a evolução social acontece, essa

28. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 15, O.C.IV, p. 429.
29. Henry Peyré afirmou que o esquema evolutivo pessimista de Rousseau está presente em Division
du travail social, de Durkheim, obra datada de 1893.
30. Rousseau, Contrat Social, Livro IV, capítulo 1, O.C.IV, p. 437.
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convergência cede lugar a uma dispersão moral crescente.

Segundo  Rousseau, essas condições fazem o nó social enfraquecer, os

interesses particulares começarem a se pronunciar. Daí as diferentes opiniões

expressas na assembléia não serem mais julgamentos diferentes sobre o

mesmo interesse comum, mas disputas entre interesses divergentes: “Quanto

mais reinar o acordo nas assembléias, isto é, quanto mais se aproximarem as

opiniões da unanimidade, tanto mais dominante também será a vontade geral;

porém os longos debates, as distensões, o tumulto prenunciam a ascendência

dos interesses particulares e o declínio do Estado.”31 

Dito de outro modo: um homem que esteja na companhia de outros, aos quais se liga

pelos mesmos valores e que estimam os próprios julgamentos por terem igual valor ao

dele, se sua opinião for minoritária, poderá muito razoavelmente pensar que a opinião

majoritária é a melhor e a ela se ligar com toda a sinceridade de seu coração e a força

de seu sentimento. Ora, segundo esse raciocínio, o que está realmente em jogo é a

afecção social, a única, na verdade, que torna possível a virtude cívica. Toda a questão

política de Rousseau está relacionada a essa afecção social, pois, tomando os

indivíduos como base da estrutura política, a existência de um corpo moral exige que

estes indivíduos estejam estreitamente unidos. A união somente pode se fazer pelo

sentimento, guia seguro para estabelecer a correta relação entre o eu e as outras

coisas. Ora, só é possível a existência dessa afecção quando o corpo político é

formado por um número reduzido de indivíduos. Rousseau acredita que, do ponto

de vista político, o homem foi criado para viver em pequenas sociedades. Em

virtude dessa tendência, torna-se quase inevitável que, em grandes sociedades,

surjam sociedades parciais, cujo interesse passe a se chocar com o interesse do

todo, ou das outras sociedades parciais. Como desfecho, a ruína do Estado.

Mas se isso é verdade, como explicar as Considerações sobre o Governo da Polônia?

Estaria essa obra em franca oposição com a psicologia do Contrato?

Quando confrontados os conceitos do Contrato Social ao Projeto de Constituição

que Rousseau redigiu para a Córsega, em 1765, ou às Considerações sobre o

governo da Polônia, de 1771, a atenção se volta para algumas das disposições

31. Rousseau, Contrat Social, Livro IV, capítulo 2, O.C.IV, p. 435.
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previstas nos últimos escritos.

Enquanto o Contrato Social preconiza o que hoje chamaríamos de regime

parlamentar,32 Rousseau inclui, entre os “meios de manter a Constituição” da Polônia,

algumas regras mediante as quais os representantes parecem ser aceitos. Assim, parece

que Rousseau faz pouco caso da teoria quando passa à sua aplicação. Encontramos

uma dificuldade semelhante nas formas de Governo: no Contrato Social, a aristocracia

eletiva surge como “o melhor (de todos os governos)”33 .

            Não obstante, nem a Córsega nem a Polônia permitem-se aproveitar das

vantagens do regime aristocrático: a Córsega deve transformar-se em democracia, e

a Polônia, seguir sendo uma monarquia. Também aqui nos perguntamos se essa

ruptura entre teoria e prática pode ser justificada. Deveremos pensar que Rousseau

recusou os aspectos demasiados dogmáticos, abstratos, do Contrato Social? Essas

diferenças serão suficientes para afirmarmos que seu pensamento abriga uma

ruptura entre a teoria e a prática?

Em primeiro lugar, é preciso notar Rousseau não sentia essa ruptura. Trabalhou com

grande fervor tanto no caso da Córsega como na Polônia,  sem experimentar o

sentimento de que estivesse se contradizendo. Além disso, tanto num como no outro

caso, não começou a trabalhar a não ser depois de haver reunido uma ampla

documentação de caráter econômico, político e moral sobre as duas nações

consideradas; nem por um instante ocorreu-lhe legislar no absoluto, por assim dizer.

Como escreve a um de seus correspondentes à época em que se interessava pela

Córsega, “quando se trata de formar um corpo como um povo, tem-se de começar por

conhecer os homens e tomá-los tal como são”. A afirmação já se fazia presente no

Contrato Social:  “Esses objetivos gerais de todas as boas instituições devem,

porém, ser modificados em cada país pelas relações oriundas tanto da situação

local quanto do caráter dos habitantes. Levando-se em conta essas relações,

precisa-se conceber a cada povo um sistema particular de instituição, que seja o

melhor, não talvez em si mesmo, mas para o Estado a que se destina.”34  Ora, isto

basta para considerarmos a inexistência de descontinuidades entre as referidas

obras: a atitude que adota diante dos problemas que se  apresentam é precisamente

32. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 15, O.C.IV, p. 428-431.
33. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 5, O.C.IV, p. 406.
34. Rousseau, Contrat Social, Livro II, capítulo 11, O.C.IV, p. 392.
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a que tinha formulado para o legislador no Contrato Social.

As condições necessárias para passar à prática já estavam  previstas na teoria.

               Se renunciarmos então a considerar que a prática é o Outro da teoria,

voltaremos a encontrar os problemas colocados:  como justificar que Rouseau admita

o processo eleitoral para escolha de representantes nos casos da Córsega e da Polônia?

Não fugiremos ao problema de que o autor se refere ao Governo, não ao Soberano. Em

suma, trata-se de detalhes contingentes, que não afetam a teoria. A verdade é que

Rousseau não considera que as questões acima colocadas sejam meros detalhes. A

referência aos representantes torna essa afirmação evidente, porque é “a mesma razão”

que pretende que a Soberania não possa ser nem alienada nem representada: “A

vontade não se representa: ou é a mesma, ou é outra, não há meio-termo.”35  Mas o

mesmo não ocorre no que se refere à eleição do regime político. Certamente, embora a

instituição do governo não seja um contrato, é objeto de uma lei que, ao determinar

as condições de conservação do corpo político, lhe confere  “movimento e

vontade.”36  Não seremos fiéis ao pensamento de Rousseau se nos negarmos a ver

esse problema. Mas, para tentar resolvê-lo, convém antes de tudo situar com

precisão as dificuldades implicadas.

Já o Contrato social incluía a monarquia entre as formas de governo,

reconhecendo que “cada uma delas [das formas de governo] é a melhor em certos

casos, e a pior em outros.”37  Não é contraditório, portanto, que as Considerações

sobre o governo da Polônia preconizem a manutenção desse regime. É surpreendente,

porém, que Rousseau não tenha sugerido a mudança desse regime para um regime

aristocrático eletivo, já que eram essas suas preferências, como já assinalamos. Por que

a Polônia tem necessidade de um Rei?  Simplesmente por causa de sua extensão:

“Parece-me impossível que um Estado tão grande com a Polônia prescinda da

Monarquia.”38  Quanto mais extenso o território de um Estado, mais concentrado deve

estar o poder executivo. Do contrário, não há condições de lutar contra os perigos da

dispersão ou do desmembramento do poder, que crescem na razão direta do número de

cidadãos. Por outro lado, existem perigos inerentes à instituição monárquica, contra os

35. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 15, O.C.IV, p. 429.
36. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 16-17, O.C.IV, pp. 432-3.
37. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 6, O.C.IV, p. 403.
38. Rousseau, Pologne, O.C. IV, p. 989.
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quais é necessário precaver-se.

De fato, o capítulo das Considerações sobre o Rei tem por finalidade essencial

estabelecer com precisão as disposições que resguardarão desses perigos. Como numa

monarquia a vontade particular do Príncipe dispõe da força do Estado, é grande o

perigo de que essa força esteja a serviço daquela vontade39 . Por conseguinte, é

necessário privar o monarca dos meios de impor sua vontade particular, impedindo-o

de nomear senadores e reduzindo seus ingressos particulares40 . Por outro lado, como

a herança do poder de governo favorece todo tipo de abusos41 , será preciso suprimi-la

em benefício de um sistema eletivo. Assim, a ambição do Rei se colocará a serviço do

bem do Estado e não do interesse de sua família; também ficará assegurada uma viva

disputa entre todos os membros da administração, de modo que o acesso ao trono seja

o possível resultado de uma carreira consagrada ao bem público42 . Por último, a fim

de obter  uma garantia suprema, se restabelecerá o juízo póstumo, costume egípcio

pelo qual se concedia ou se negava ao Príncipe sepultura real, segundo a avaliação de

seu governo43 . Todos esses dispositivos têm uma finalidade única: obrigar o rei a

identificar sua própria glória ao interesse geral, de maneira que a vontade particular

não prevaleça sobre a vontade geral. Isso permitiria  o perfeito equilíbrio de forças

entre o poder soberano e o governo.

Nenhuma dessas considerações se revela incompatível com o Contrato Social. Mas,

quando se examina a complexidade dos mecanismos institucionais previstos por

Rousseau, a seguinte pergunta espontaneamente se coloca: não teria sido mais simples

transformar a Polônia num Estado aristocrático? Se Rousseau assim não procede, é

devido a importância, em sua teoria, das dimensões do Estado.

No caso da Córsega, o problema é mais delicado. Ao conceber um regime

democrático, Rousseau vai de fato contra a célebre fórmula que conclui o estudo da

democracia no Contrato Social: “Um governo tão perfeito não é para os homens”.

Certamente, Rousseau não considera o povo da Córsega como um povo de deuses, já

39. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 6, O.C.IV, p. 409.
40. Rousseau, Pologne, VIII, pp. 989-91.
41. Rousseau, Contrat Social, Livro III, capítulo 6, O.C.IV, pp. 411-2.
42. Rousseau, Pologne, VIII, p. 993.
43. Rousseau, Pologne, VIII, p. 1034.
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que atribui a ele, senão os vícios, pelo menos os prejuízos das demais nações.

Por que então a necessidade de transformar a Córsega num regime democrático?  Dois

argumentos centrais são invocados para apoiar esse conselho. Em primeiro lugar,

como nação, a Córsega é pobre, e por isso necessita a forma de governo menos

dispendiosa possível; nesse sentido, a democracia se impõe por si só, já que, ao

identificar o Governo com  Soberano, suprime todo intermediário entre povo e

governo. Além disso, também é a forma que convém a uma nação que, como a

Córsega, vive essencialmente de seus recursos agrícolas.  Como de fato a Córsega é

favorecida por uma distribuição uniforme do povo sobre o território, a democracia

assegura melhor esse equilíbrio do que a monarquia ou a aristocracia, as quais reúnem

os órgãos do governo em pontos determinados do território44 . Entretanto, como

território, a Córsega é demasiado grande para que todos os cidadãos possam se reunir

cada vez que seja necessário, e por isso deve adotar uma forma de governo misto: o

povo só será convocado por partes, e os depositários do poder mudarão

freqüentemente a fim de evitar as tentativas de usurpação que poderiam ocorrer entre

duas reuniões da assembléia45 . Seria surpreendente que essas duas disposições -

nação e território - bastassem para instalar solida e definitivamente a democracia na

Córsega, e para anular as observações do Contrato Social sobre a impossibilidade real

de viverem os homens em democracia. Por isso, Rousseau examina extensamente as

medidas pelas quais se poderia “fazer o povo adotar a prática deste sistema”. Não

resumiremos aqui essas medidas, que possuem detalhes por demais complexos.

Bastará notar que se trata de fixar os homens à terra, criando todo um sistema de

distinções e direitos pessoais. De outra parte, ligando esses direitos à situação familiar,

se evitará que o cidadão se esforce por satisfazer sua eventual ambição com objetos

diferentes daqueles que são úteis a seu país46 . O cidadão corso, bem como o Rei da

Polônia, colocam o delicado problema do perfeito equilíbrio entre o governo e a

vontade do corpo legislativo. Esse equilíbrio se alcança quando “as razões naturais e

as leis” coincidem “nos mesmos pontos.” 47 É a condição, pelo menos necessária, de

uma legislação duradoura; e, no caso da Córsega, é seguramente a condição necessária

44. Rousseau, Corse, p. 907.
45. Rousseau, Corse, p. 907.
46. Rousseau, Corse, p. 907 e seguintes.
47. Rousseau, Contrat Social, II, capítulo ii, p. 393.
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para pôr em vigor um regime que não pode se realizar em qualquer outro lugar.

Por sua vez, a aceitação da monarquia na Polônia não contradiz os princípios do

Contrato Social, já que Rousseau simplesmente não elegeu a forma de governo que

havia declarado como a melhor. Entretanto, no caso da Polônia, Rousseau parece

admitir a instituição da representação, o que está em franca oposição com o Contrato

Social. Com efeito, já vimos que a recusa do sistema representativo não diz respeito a

considerações de fato, mas à natureza mesma da vontade geral. Aliás, “representante”

nem parece a melhor palavra para definir o papel do governante, que é antes um

comissário. Sua incumbência limita-se a levar, para a assembléia maior, as

deliberações das pequenas assembléias, das quais ele faz parte. E para que esse

comissário realmente expresse a voz da assembléia à qual está ligado, alguns

dispositivos legais são criados, como, por exemplo, a redução do tempo de seu

mandato, a limitação do número de reeleições possíveis e, por fim, o estabelecimento

do mandato imperativo.48  Esses representante/comissário faz-se necessário por causa

da extensão territorial da Polônia: se a Córsega era demasiado grande para a

democracia em sua forma pura, como imaginar que o poder legislativo da Polônia se

confine a uma assembléia que reuna o conjunto dos cidadãos?

Vaughan observou que uma parte importante do gênio de Rousseau se revela nos

escritos sobre a Córsega e Polônia. A respeito dessas obras do último Rousseau, o

comentador escreve: “o princípio abstrato, o método abstrato do Contrato Social se

desloca paulatinamente para um segundo plano, e o princípio concreto, o método

concreto de Montesquieu, passa a ocupar visivelmente seu lugar.”49  Segundo

Vaughan, ao legislar para a Córsega e Polônia, Rousseau inovou, não no fundo,

mas na forma, fazendo, como Montesquieu, passar ao primeiro plano as

considerações concretas, que no Contrato Social estavam subordinadas a uma

teoria abstrata do Direito e do Estado. O esquema central do comentário de

Vaughan é sempre a oposição entre Monstesquieu e Rousseau. De todo modo,

Vaughan pensa que o Rousseau dos últimos escritos logrou uma certa reconciliação

48. Rousseau, Pologne, VII, pp. 978-9.
49. Vaughan, Rousseau, The Political Writings, Oxford, 1963, p. 85.
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entre a preocupação com concreto e o pensamento abstrato.

Na época do Contrato Social, ao contrário, “os dois filhos de seu pensamento, o

abstrato e o concreto, estavam em seu espírito um ao lado do outro, cruzando-se

incessantemente, mas sem chegarem nunca a entrelaçar-se por completo.”50 

Mas teria realmente existido uma evolução tão nítida no pensamento de Rousseau?

Não é nossa opinião.  Na verdade, as soluções propostas para a Polônia e para a

Córsega já estavam todas previstas no esquema conceitual do Contrato Social.

Certamente, e não poderia ser de outro modo, os escritos sobre a Polônia e a Córsega

mostram-se mais sensíveis aos elementos concretos de uma situação do que o

Contrato; mas o Contrato tampouco desconhecia sua importância, e indicava,

também, a necessidade de tomar esses elementos em consideração.

É no capítulo “Do povo” (II, 8) que o Contrato social abandona a reflexão sobre a

essência da legislação para abordar o exame de suas condições de realização. No

“Manuscrito de Genebra”, o capítulo em questão começava com uma frase que não

figura na versão definitiva, mas que não deixa de indicar as preocupações que

norteiam essa parte do Contrato: “Embora aqui trate do direito e não das

conveniências, não posso deixar de tocar nestas, que são indispensáveis em toda boa

instituição”. A oposição entre direito e conveniência mostra que, ao contrário do que

pensa Vaughan, na época do Contrato Social Rousseau já tinha consciência da

dificuldade, e o fato de algumas dessas conveniências serem declaradas

indispensáveis sugere  a existência de uma íntima relação entre considerações de

princípio e considerações de fato. Além disso, embora  a frase tenha desaparecido da

versão definitiva, o capítulo conservou-se e, junto com os que lhe seguem, merece

atenção muito maior do que a habitualmente dada pelos comentadores.

A partir de II, 8 até o final desse livro, Rousseau de fato se pergunta

sobre as condições favoráveis a uma boa legislação. Depois de ter tratado a lei

e o legislador, chega ao estudo do próprio povo - convertido, pela soberania,

em objeto e sujeito da legislação - e descobre que o povo inteiro não é a todo

momento capaz de legislação. São quatro as condições favoráveis. A última é

a mais interessante para a questão que nos ocupa, pois é uma condição

50. Vaughan, Rousseau, The Political Writings, Oxford, 1963, p. 77.



página 138

absoluta, diretamente relacionada à ação do legislador: a paz.

A vigência de uma nova constituição comove todas as relações sociais, absorve a

energia dos cidadãos e debilita o Estado. Se posta em prática durante um período de

perturbações causadas pela guerra - civil ou estrangeira - o Estado não resistirá.51 

As outras três condições apontadas por Rousseau são as que se seguem. Primeiro, o

povo deve ser jovem, de modo que não estejam arraigados os prejuízos e costumes

cuja desaparição ou modificação não possa suportar.52 Os corsos, por exemplo, fazem

mal em mostrar tanta adesão à sua nobreza.53 Mas a juventude não é uma questão de

fato, que possa ser estimada segundo um calendário, a partir de uma data de

nascimento. É isso o que sugere o agregado escrito por Rousseau para a edição de

1782: “A juventude não é a infância”. A primeira tarefa do legislador é reconhecer  se

um povo está maduro para receber e conservar a legislação que ele deseja lhe dar. Por

isso, um dos erros de Pedro, o Grande, foi não levar em conta essa necessidade.

Depois do tempo, o espaço. Se o Estado é demasiado grande, por razões técnicas

(dificuldade de administração) e morais (ausência de unidade nacional) resulta

impossível governá-lo bem. Se é demasiadamente pequeno, não conseguirá “manter-se

por si mesmo”, ou seja, não conseguirá nem satisfazer suas próprias necessidades nem

preservar sua independência. Por isso “há razões para estender-se e razões para limitar-

se.”54  Além disso, tampouco aqui são determinantes os elementos de fato. Um grande

Estado pode sanar os inconvenientes da extensão escolhendo uma estrutura feudal, tal

como Rousseau aconselha no caso da Polônia. A pequena dimensão não é medida em

unidades de superfície. O exemplo de Roma prova isso muito bem: apesar do elevado

número de cidadãos, o povo se reunia com freqüência para exercer a soberania. O

pequeno número de habitantes é uma condição favorável à unidade nacional, mas, se

os cidadãos têm tanta virtude para manterem-se unidos, mesmo que numerosos, não é

indispensável que o Estado tenha uma extensão reduzida: “Os limites do possível nas

coisas morais são menos estreitos do que pensamos.”55  Por conseguinte, o legislador

deverá apreciar a melhor dimensão em cada caso, tendo em conta não só a superfície,

51. Rousseau, Contrat Social, II, capítulo 10, p. 390,
52. Rousseau, Contrat Social, II, capítulo 8, p. 385.
53. Rousseau, Corse, p. 908.
54. Rousseau, Contrat Social, III, capítulo 12, p. 425.
55. Rousseau, Contrat Social, III, capítulo 12, p. 425.
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como também o número de cidadãos e suas qualidade morais.

               Estas últimas considerações - o número de cidadão e suas qualidades

morais, ou seja, o seu grau de compromisso coletivo - são os elementos decisivos.

A cifra da população admite novas variáveis. Não é a cifra em si o que importa,

mas a relação entre a população e os recursos disponíveis no território nacional.

Para Rousseau, o modelo ideal eram as comunidades autárquicas, das quais os

cantões suíços ofereciam-lhe um modelo e cuja imagem pintou na Nova Heloísa.

Nesse caso, tudo depende da qualidade do solo e dos hábitos de consumo: sobre

uma terra fértil podem viver mais homens do que sobre um solo ingrato; mas pode

ocorrer que o consumo seja menor no primeiro caso do que no segundo. Se o

estado dos  recursos de um determinado povo o orienta ao comércio, que destruirá

seus costumes, ou à guerra, nada o fará constituir-se num corpo moral.

As análises acima permitem extrair várias conseqüências. Antes de tudo,

conseqüências relativas ao legislador. Como se vê, sua tarefa não consiste em

simplesmente fabricar uma Constituição ideal, a mesma em todos os casos, que logo

faria o povo a adotar: “Qualquer estudante elementar de direito é capaz de projetar um

código com uma moral tão pura quanto às leis de Platão? Entretanto, não se trata

somente disso, mas sim de adequar  esse código ao povo para o qual é planejado,

derivando-o do concurso de todas as conveniências.”56 

A segunda conseqüência se refere ao povo. Pode-se discutir o valor das “dimensões”

que utiliza Rousseau para determinar os traços individuais, e verificar que são bastante

vagas, deixando lugar para julgamentos arbitrários. Mas acaso temos avançado muito

nesse sentido hoje em dia? Seja como for, a intenção parece clara. Rousseau recorda

ao leitor que o povo para quem elaborou uma legislação não é uma coleção

abstrata de vontades puras, mas uma realidade viva, com suas necessidades, seu

território, seus costumes e seus hábitos, uma individualidade definida, à qual sua

história conferiu uma forma particular.

Os primeiros capítulos do Contrato Social e algumas outras passagens célebres dão

ao leitor a impressão de uma tábula rasa em matéria de política prática. Tem-se a sensação

de que tudo começa com o ato do contrato; que antes do momento do pacto o povo nem

sequer existia, porque é o ato de associação o que “produz um corpo moral e coletivo...o

56. Rousseau, Lettre à M. d’Alembert, ed. Garnier, Paris, 1962, p. 175.
57. Rousseau, Contrat Social, I, capítulo 6, p. 361.
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qual recebe deste mesmo ato sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade.”57 

Tais passagens não se conciliam com os textos do livro II, senão com a condição de

distinguir os planos, apoiando-se na oposição, freqüente em Rousseau, da associação e

da agregação, dos Estados legítimos e os agrupamentos forçados, o dos povos e dos

grupos. O que resulta do Contrato Social  é o povo num sentido político, ou seja, o

conjunto dos associados, corpo moral, ao qual o pacto confere sua unidade. Agora esse

corpo moral se sobrepõe a um corpo físico ou histórico que também possuía uma

unidade natural e imediata, e cuja importância não se deve subestimar. Qual povo é,

pois, próprio para a legislação? Aquele que, encontrando-se já unido por algum

vínculo de origem, interesse ou de conveniência, ainda não chegou ao verdadeiro julgo

das leis58 .  E, em verdade, é difícil conceber que, encontrando-se por acaso em algum

clarão do bosque primitivo, alguns homens tiveram a idéia de associar-se pelo pacto

social. Os associados do Contrato já se conheciam muito tempo antes.Esse é o motivo

pelo qual Rousseau dedica tanta atenção à individualidade do povo. Como a sociedade

legítima se insere numa coletividade preexistente, seria insensato imaginar que possa

adotar em todas as partes a mesma forma, como se não preexistisse precisamente essa

coletividade individual. Isto é, não devemos ler o Contrato Social como o enunciado

de uma legislação perfeita, mas como uma matriz de legislações, que indica como

elaborar, em cada caso particular, a melhor legislação. Ao considerar as modalidades

técnicas segundo as quais deve realizar-se a adequação da legislação ao povo, se verá a

impossibilidade de se distinguir, como faz Vaughan, um “filho abstrato” e um “filho

concreto” no Contrato Social;  ou, caso se prefira, que a obra de Rousseau não se

compõe de dois livros justapostos e reciprocamente distantes.

Para que o Estado esteja em equilíbrio, é necessário que o soberano legisle e

não tente governar, que o governo execute as leis e não trate de elaborá-las, que,

enfim, os súditos obedeçam às leis que tenham elaborado como cidadãos. Esse

conjunto de condições é o que Rousseau resume na fórmula da proporção contínua.

Deve haver igualdade entre o poder do governo, considerado em si mesmo, e o poder

58. Rousseau, Contrat Social, II, capítulo 10, O.C. III, p. 390.



página 141

dos cidadãos, que são súditos por um lado e soberanos por outro.

       É preciso notar que essa proporção põe em relação o fato político e o

demográfico, a forma de governo e o número da população: a escolha de um governo,

ato político, não é determinada por simples considerações de direito, não é

independente dos dados de fato. Não se pode precisar o número a partir do qual um

povo passa, digamos, de um regime aristocrático para um regime monárquico. Mas, ao

contrário, é possível dizer que, à medida que a população aumenta, o governo deve ser

mais forte; o aumento da população gera uma multiplicação das relações sociais, um

desenvolvimento do comércio, uma debilitação da unidade nacional, dando às

vontades particulares numerosas ocasiões de se lançarem contra a vontade geral. A fim

de manter a Constituição, portanto, é necessário um governo mais forte.

Como é possível reforçar um governo quando se sente a necessidade de assim

proceder? Concentrando-o . Pois o governo mantém com os magistrados que o

compõem a mesma relação que o Soberano guarda com os súditos: quanto mais

numerosos são os magistrados, maior é o risco de que sua vontade particular prevaleça

sobre a vontade geral, e quanto mais força deve dedicar o governo a conjurar esse

perigo, “menos lhe restará dela para agir sobre todo o povo.”59  Por conseqüência, se o

governo deve ser tanto mais forte quanto mais numerosa é a população, é preciso que

esse governo se concentre na medida mesma em que haja uma extensão de indivíduos.

Donde se deriva a regra geral segundo a qual a democracia convém aos Estados de

pouca extensão, a aristocracia, aos Estados de média extensão, e a monarquia, aos

grandes Estados60 . Enunciada em função da demografia, a regra é logo confirmada,

mediante argumentos de ordem econômica. O Estado não pode de fato funcionar, a

não ser consumindo uma parte do produto nacional. Se a produção não supera as

necessidades dos particulares, o Estado,  ao não obter os recursos  da produção, não

está em condição de subsistir. Pois bem. A cada uma das formas de governo

corresponde o que se poderia chamar de taxa de despesas: muito elevada nas

59. Rousseau, Contrat Social, III, capítulo 2, O.C. III, p. 400.
60. Rousseau, Contrat Social, III, capítulo 13,O.C. III,  pp. 493-404.
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monarquias, diminui na aristocracia, até cair ao menor nível na democracia.

                   Disso deriva que um Estado pequeno e pobre tem interesse em ser

democrático, um Estado de extensão e recursos médios, em ser aristocrático, e a

monarquia convém aos Estados grandes e ricos. Rousseau parece pensar que o produto

nacional varia em razão direta da população, ou vice-versa61 , enquanto hoje sabemos

que essas variáveis são muito mais complexas. Mas as preocupações de Rousseau, ao

fazer essas análises, são evidentes: trata-se de colocar de forma manifesta a

importância dessas “conveniências”, cuja observação é essencial para a elaboração de

uma Constituição apropriada a um determinado povo, o qual, por esse motivo, está

destinado a durar, senão para sempre - pois até Esparta e Atenas se extinguiram - pelo

menos durante muito tempo.

Nenhum dogmatismo existe em tudo isto. O legislador deve inventar

incessantemente soluções adaptadas às condições particulares. Isso também se aplica

ao caso do governo: ao concentrá-lo, reforça-o, é certo, mas esse reforço traz o risco de

destruição de sua “retitude”, que não é menos importante que sua força. Ou seja, em

cada caso, a melhor solução é equilibrar vantagens e inconvenientes, conciliar ao

máximo certos traços da situação com efeitos que a tornem mais coesa socialmente.

Esses dispositivos estão claramente enunciados na declaração com que se abre o

Contrato  Social: “tomar os homens tal como são e as leis tal como podem ser”. Essa

não é uma cláusula estilística, mas um dos motivos mais profundos de uma obra atenta

a evitar a ingenuidade política. O Contrato Social não dispõe dos artigos de uma boa

constituição, mas, melhor que isso, determina as variáveis às quais esta deve se

adaptar. Em suma, é preciso adequar a legislação ao caráter particular de um povo ao

qual está destinada. Já vimos quais poderiam ser os resultados dessa adequação; o que

buscávamos eram as variáveis fundamentais que permitiriam a adequação. Só falta

então responder a questão mais delicada: por que adequação? Como já dissemos,

porque sem ela a Constituição não teria nenhuma possibilidade de sobreviver à erosão

do tempo. Sem dúvida, o pensamento de Rousseau é entremeado por um pessimismo,

que se mostra claramente nos últimos capítulos do livro III e, em particular, no que

61. Rousseau, Contrat Social, III, O.C. III, capítulo 9, p. 420.
62. Rousseau, Contrat Social, III, O.C. III, capítulo 11.
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trata “da morte do corpo político.”
 
62 

Mas acaso o Soberano não detém armas para defender-se  dos indivíduos ou grupos

que pretendem transgredir suas decisões? O pacto social deu ao corpo político um

poder absoluto sobre os associados, e o “infrator do pacto” já não pode invocar sua

proteção: será castigado com o exílio ou com a morte. Esse é o compromisso implícito

que encerra o pacto, e que impede que se reduza a “um formulário vão”.

À vista disso, nossa pergunta deve então mudar? Por que a adequação? Se o respeito à

legislação está garantido - por exemplo, pela pena de morte -, por que é tão importante

adaptar essa legislação ao povo? Para assegurar o respeito à lei, não bastaria ditar uma

legislação perfeita, em que a violação de cada um dos artigos viesse acompanhada da

conveniente sanção? No pensamento de Rousseau, os problemas da adequação, da

duração e da sanção estão estreitamente ligados. Se a duração pode ser obtida

mediante a simples repressão das transgressões, se poderia conceber uma legislação

perfeita e única que se imporia  a todos os povos. Se Rousseau não define a legislação

ideal, é porque não acredita que a repressão consiga fazer uma legislação durar.

Já ao tempo do Discurso sobre a economia política, cuja redação remonta a 1754,

Rousseau não acredita na eficácia da repressão. Esta é entendida como a forma mais

fácil, mas também a mais precária, do exercício do poder. Está ao alcance de um

“imbecil obediente”, mas é indigno que um verdadeiro homem de Estado recorra a ela,

pois “dificilmente o governo se fará obedecer se ficar limitado à repressão”, ou seja, se

reprimir cegamente.63 No outro extremo do tempo, no escrito sobre a Córsega,

Rousseau mantém a mesma opinião. Para devolver aos corsos o gosto pelo trabalho da

terra, não procura, como fizeram os genoveses, cobri-los de impostos, mas honrar o

trabalho, “e fazer isso é algo que depende sempre do governo.”64  A mesma

observação vale para o dinheiro: para extirpar a inclinação pelo dinheiro, não basta

despojá-lo da utilidade econômica, mediante uma redução ao mínimo do comércio

exterior; também é preciso definir a necessidade que a moeda satisfaz e abrir outra via

para a satisfação dessa necessidade. Uma vez que em nossa sociedade o dinheiro

permite afirmar a própria superioridade, será convertido em algo radicalmente inútil

63. Rousseau, Discours sur l’Economie politique, pp. 250-251.
64. Rousseau, Corse, p. 918.
65. Rousseau, Corse, p. 937. Veja-se também Pologne, p. 1007.
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se à vaidade for oferecido outro paradigma, útil ao bem público.65 

A legislação não tem como fim essencial reprimir  as paixões, mas orientá-las para o

interesse geral, pois “o homem não é senão um ser sensível que para atuar consulta

unicamente suas paixões.”66 E Rousseau lembra: “Ora, para mim, aquele que

pretendesse impedir que as paixões nascessem seria quase tão louco como o que as

pretendesse destruir; e aqueles que, até aqui, tenham acreditado que tem sido essa a

minha intenção, certamente me compreenderam muito mal.”67 
 
 Numa sociedade

ilegítima a repressão será sempre eficaz, pois esta sociedade não deixa de propor às

paixões objetos que as excitem. Uma boa legislação não suprimirá as paixões, mas

estes objetos serão substituídos por outros ligados ao bem do Estado. Assim, os

homens seguirão suas paixões a fim de realizar  o interesse geral e, como dirá na Carta

ao Sr. D’Alembert, a execução do código derivará somente do concurso das

conveniências.68  O ideal da legislação é, nesse sentido, uma legislação que transforme

os homens a tal ponto de converter-se, ela mesma, em inútil. No pensamento político

de Rousseau, as leis não têm como função essencial regulamentar  as relações

exteriores entre os homens, e não devem se deter nas ações, mas muito mais falar à

vontade. O legislador deve “sentir-se capaz de mudar, por assim dizer, a natureza

humana.”69  Portanto, se convém tomar os homens “tal como são”, não é para

deixá-los no estado de guerra e de servidão  no qual se encontram, mas, ao

contrário, para aumentar as possibilidades de êxito da formidável empresa que

consiste em “transformar  cada indivíduo...em parte de um todo maior”. Mas é

também porque os homens são tal como são que as leis são indispensáveis para

tirá-los de sua condição presente.

Ao Legislador cabe a tarefa da arte política, ou seja, de pensar uma legislação mais

adequada a um determinado povo. Como vimos, o pacto social se dá num contexto em

que os associados já possuem certas formas de vínculo. O pacto social seria, portanto,

a condição para que esses vínculos iniciais se solidificassem, criando um corpo moral.

A necessidade desse pacto se deve a um sentimento natural: a sobrevivência - nela

incluídas a sobrevivência física e a liberdade. É para sobreviverem e manterem sua

66. Rousseau, Fragments politiques, I, O.C. III, p. 554.
67. Rousseau, Emile IV, p. 500.
68. Nessa Carta se pode encontrar, ainda, uma extensa análise da impotência da repressão (no caso dos
duelos) e dos meios de fazer desaparecer o duelo, eliminando a afeição por ele (op. cit.),  pp. 176-181.
69. Rousseau, Contrat Social, II, capítulo 7, O.C. III,  p. 381.
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liberdade que os homens estabelecem o pacto social.

Para que haja legitimidade nesse pacto, a soberania deve pertencer ao corpo total dos

cidadãos envolvidos no pacto. É somente dessa maneira que a liberdade natural pode

ser recuperada num outro registro, como liberdade civil. Esta consiste no direito do

cidadão de ratificar as leis da república que serão aplicadas a todos igualmente. Com

isso, o cidadão obedece somente a si mesmo e ao seu principal guia: o amor de si, ou

instinto de sobrevivência.

Entretanto, para que todo esse esquema sobreviva, é necessário que, primeiro, o amor

de si natural se transforme em amor coletivo, ou eu comum; e, segundo, como

conseqüência da primeira condição, o sentimento de participação na elaboração e

ratificação das leis, ou seja, na vontade geral, deve ser efetivo e com grande grau de

força. Dessa forma, e somente dessa forma, o cidadão, na qualidade de súdito, ou seja,

de indivíduo que recebe a orientação das leis, sentirá empenho em cumprir aquilo que

ele próprio determinou.

Na verdade, essa é a questão psicológica que está na raiz do problema dos

Estados de grande demografia. Para Montesquieu, a necessidade de governos fortes,

em Estados grandes, derivava do problema da extensão do território. O isolamento

dificultava o controle. Para Rousseau, embora a recomendação seja a mesma, ou seja,

Estados grandes devem ter governos fortes, o problema não é a extensão, mas sim a

demografia. Pois o problema político fundamental para Rousseau é a afecção social:

um povo somente será um povo se possuir fortes laços afetivos. Em Estados grandes,

existe o problema psicológico da perda de força do indivíduo na participação da

vontade geral. Isso cria um menor compromisso com as leis que são promulgadas,

abrindo brecha para o súdito exercer sua liberdade natural e, com isso, não cumprir

seus deveres de súdito. Daí a necessidade de governos fortes que imponham os

mandamentos do soberano aos súditos que porventura forem rebeldes. Daí também

que o Legislador estude os costumes dos povos, a geografia, a extensão do território, a

demografia e o clima, para melhor elaborar as leis que regerão esse povo e,

obviamente, para melhor criar fortes vínculos sociais.

Embora a obediência ao governo não seja matéria do pacto social - somente a

obediência ao soberano é questão do pacto -, a forma de governo está entre as

primeiras medidas de lei que a vontade geral deve ratificar. Se um povo está submetido
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a uma errada forma de governo, a ruína é inevitável.

O legislador, levando em conta seus estudos, irá propor a forma de governo que

melhor consiga manter o equilíbrio entre as forças da república. E se a extensão de um

Estado constitui fator decisivo para se avaliar a melhor forma de governo para um

determinado povo, é preciso também lembrar que o território não é um dado

fundamental para a criação de um povo.  Em várias passagens de seus escritos,

Rousseau evoca a imagem da lei sem cidada, ou seja território, que oferece o povo

judeu, povo sem cidade, que conserva “sem dúvida seus costumes, suas leis, seus

hábitos, seu amor patriótico e sua primeira união quando todos os laços desta união

parecem cortados.”70  O povo judeu mostra com isso o que pode ser o assombroso

efeito de uma boa legislação: deslocamento da união natural “de origem, de interesse

ou de conveniência” e sua substituição por uma unidade puramente moral.

Mas se os homens não são deuses, por sua vez os legisladores, mesmo os

verdadeiros - que não se confundem com os fazedores de leis - tampouco se

assemelham a Moisés. Tomar os homens tal como são é também colocar o problema

político a igual distância dessa imagem, nos termos em que deverá enfrentar uma

cidade real, cujo legislador não possua o gênio de Moisés. Nesse caso, ao sair do

estado de natureza em que viveu até o instante do pacto social, o povo necessita uma

legislação justa. Também nesse caso, é necessário adequar, com a maior exatidão

possível, a legislação ao povo a que esta se destina, ou seja,  a uma comunidade

preexistente, dotada, por sua história, de um certo caráter nacional que a

individualiza. Se, de fato, a legislação for adequada a esse conjunto complexo de

determinações que formam os hábitos de um povo, obterá  a adesão dos homens,

estará garantida sua duração. Assim, cumprirá sua função mais importante: “alterar a

constituição do homem para reforçá-la.”71  Portanto, se trata de provocar, mediante

disposições sensatas, essa “embriaguez patriótica...sem a qual a legislação (não é

70. Fragments politiques, “Das leis”, 24, O.C. III, p. 499. O mesmo aparece em Pologne, II, O.C. III, pp. 956-7.
71. Rousseau, Contrat Social, II, capítulo 7, O.C. III, p. 381.
72. Rousseau, Pologne, XII, O.C. III, p,1019.
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mais) do que uma quimera.”72 

Essa é a parte mais secreta, mas também a mais importante, da obra do legislador,

pois  estrutura a fortaleza do edifício que está construindo. O olhar de todos sobre

cada um, que constitui a desgraça da humanidade73 , estabelecerá as bases de sua

salvação, desde que o legislador haja de modo que não seja um olhar voltado para

sua riqueza ou seu poderio, mas para suas qualidade morais e para os serviços

prestados ao Estado: “Em um Estado bem constituído todos os cidadãos são tão

iguais, que ninguém pode ser preferido aos outros como mais sábio ou mais hábil,

senão, acima de tudo, como o melhor.”74 

O que Rousseau espera de todas essas medidas é a conquista da virtude. Esta

somente é alcançada na República quando certas condições psicológicas estão

satisfeitas. Apenas para lembrá-las, é necessário, primeiro, que o indivíduo se sinta

psicologicamente participante da vontade geral. Segundo, é necessário transmutar o

amor de si natural em amor ao eu comum: “Quando a força de uma alma expansiva me

identifica com meu semelhante...me interessarei por ele como me interesso por mim

mesmo, e a razão deste preceito está na própria Natureza, a qual me inspira o desejo de

meu bem estar onde quer que esteja.”75 Esse deslocamento do centro das afeições é

obra da educação cívica, que desnatura o homem, e engendra o cidadão. Isso somente

é possível porque o eu do homem é definido como liberdade, o que abre caminho para

a perfectibilidade. Como já assinalamos nos capítulos precedentes, na epistemologia

rousseauísta o eu está sempre em mutação, abarcando não somente o corpo físico, mas

tudo o que está em relação com esse homem, contanto que essa relação seja regida

pelo sentimento do amor de si, ou, em outros termos, a tudo o que se refere à

conservação desse eu. É esse fenômeno cognitivo que, de início, permite ao Legislador

e ao governo, ao longo do tempo, criar um homem cujo eu expandido incorpore os

outros eus formadores do corpo político. Para tanto, o Legislador e o governo devem

73. Rousseau, Discurso sobre a origem da desigualdade (francês?), II, p. 193.
74. Rousseau, Prefácio de Narciso,  (francês?) O.C. II, p. 965.
75. Rousseau, Emílio, (francês?) O.C. IV, p. 523.
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mobilizar as paixões dos indivíduos a fim de criar o eu comum.

O principal instrumento cognitivo dessa tarefa é a imaginação: “Como a razão tem

escassas forças, e o interesse também as têm, ao contrário do que se crê

normalmente, a imaginação somente é ativa. É uma paixão que queremos obter...e

não se excitam as paixões senão pela imaginação.”76 Assim, é necessário excitar as

paixões para despertar o amor ao grande Eu visível. Não se trata de associar o

gênero humano para estabelecer as verdades do direito natural em termos abstratos.

Trata-se, ao contrário, de formar, numa pequena sociedade bem ligada, uma

sensibilidade comum de tal modo viva, que a sociedade se guie pelas reações

naturais que opõem os homens à dor, ao perigo e ao mal. O homem reagiria a tudo o

que ameaçasse ou ferisse o corpo político, da mesma maneira como reage a tudo o

que ameaça ou ofende seu corpo natural.

Portanto,  o guia seguro para a cidade - a certeza epistemológica -  é

garantido pelo sentimento do amor de si, transmutado em  eu comum: por ser a

expressão de sua liberdade, o eu do homem é perfectível, capaz de se transformar

de um eu natural num eu coletivo. Assim, não é por participar da mesma Razão

que seus semelhantes que o indivíduo se encontra naturalmente de acordo com os

outros a respeito do bem geral. Na verdade, é por participar, na república bem

constituída, de um mesmo aparelho sensorial que o indivíduo se encontra

naturalmente de acordo como os outros sobre o bem geral. Estamos diante de um

imperativo de afecção, não de um imperativo de razão.

Os mecanismos para criar o eu comum são aqueles que falam diretamente à

imaginação. Como já assinalamos no primeiro capítulo, a imaginação opera

diretamente com o sentimento, despertando no interior da alma reações de

aproximação ou rejeição da imagem. O legislador e o governo devem apresentar

imagens do eu comum aos homens, despertando nestes o sentimento de amor

coletivo. A opinião pública - o olhar dos outros -, a festa cívica, a estética da

simplicidade e harmonia da natureza, são imagens apresentadas ao indivíduo que

76. Rousseau, “Lettre au prince de Wurtemberg”, du 10 sep. 1763. in
Correspondance générale, t. X, p. 210.
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despertarão o sentimento patriótico.

Quando cultivadas ao longo do tempo, criarão a embriaguez patriótica. Com isso, o

indivíduo particular, que é a base de toda a cidade, tomará o bem de todos como regra

íntima de suas ações, obtendo por esse meio sua unidade moral.

O Legislador é uma figura extraordinária e fundamental no pensamento político

de Rousseau. Está fora da sociedade, conhece todas as paixões humanas, ao mesmo

tempo que é imune a elas. Do ponto de vista político, não dispõe de poder algum, pois

somente o poder soberano, ou seja, a vontade geral, pode estabelecer as leis.

Entretanto, em virtude de seus conhecimentos da natureza humana, e de como esta

natureza opera do ponto de vista cogntivo e afetivo, o Legislador terá o poder do

discurso, da criação das imagens. Seu papel se assemelhará mais ao de um poeta do

que ao do homem de razão que serve de paradigma para o iluminismo. Por isso, o

Poeta-legislador deverá alcançar os homens por imagens, invadindo seus corações e

despertando o sentimento do amor coletivo. Sua poesia falará diretamente à

imaginação do cidadão; despertará no peito dele o eu comum e assim  transformará sua

natureza. Daí também que, ao estudar as condições de um povo, poderá conhecer seus

habitantes por dentro,  sua alma profunda. Esse conhecimento do coração e das

circunstâncias do homem lhe permitirá, enfim, prescrever uma legislação que, uma vez

aceita, levará os homens a reforçar seus laços mediante a afecção social. Somente

então terá meios de cumprir a finalidade da associação política: a sobrevivência dos

homens mediada pela sobrevivência do corpo político.
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Conclusão

Este trabalho se iniciou com a análise da teoria do conhecimento na filosofia de

Rousseau. Seu pressuposto básico, e que o diferencia do materialismo, é a presença de

certas faculdade espontâneas na atividade cognitiva  do homem. O julgamento é uma

dessas faculdades. Não sendo redutível às sensações, mas simplesmente um juízo que

se anexa a uma sensação, ou a um complexo de sensações, essa faculdade é a fonte da

possibilidade do erro na estrutura cognitiva do homem. É somente quando julga que o

homem é passível de erro. A espontaneidade da atividade de julgar atesta a presença da

liberdade nos processos cognitivos da alma. Do ponto de vista metafísico, o próprio

homem é definido como liberdade. A presença dessa liberdade emerge da comparação

entre ele e o animal: o homem tem a capacidade de aceitar ou rejeitar o instinto que

governa a vida do animal; enquanto o animal é o mesmo durante toda a sua vida, o

homem, por causa mesmo de sua liberdade, é passível de aperfeiçoamento. As

mudanças das circunstâncias, ou do meio ambiente, proporcionam ao homem o

exercício de sua liberdade, pois para sobreviver precisa se aperfeiçoar, desenvolver

novas faculdades. É sua liberdade com a reciprocidade da perfectibilidade que lhe

assegura o desenvolvimento dessas novas faculdades.

Por seu turno, a perfectibilidade também exerce influência sobre o eu do

homem. Sendo a expressão de sua liberdade, o eu também é passível de trans–

formações. Na sua interação com o meio ambiente, esse eu pode se estender além do

corpo físico e englobar novos elementos relacionados a sua sobrevivência. No segundo

capítulo deste trabalho, mostramos como esse fenômeno da transformação do eu pode

ocorrer quando o homem sai do estado de natureza e entra  no estado social. Também

aqui - e não poderia ser de outro modo - a passagem tem como motivo a necessidade

de sobreviver. Em razão da mudança das circunstâncias, o homem não mais é capaz de

se manter vivo por suas próprias forças. Portanto, deve acrescentar novas forças, que

serão obtidas pela associação com seus semelhantes. Como o estado social possui uma

ordem totalmente diferente da ordem da natureza, é necessário que essa associação

seja regida por uma convenção, que não é outra coisa senão o pacto social.
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          Entretanto, para esse pacto ser legítimo e cumprir seu objetivo (dar condição de

sobrevivência aos homens e conservar sua liberdade), é necessário que os homens

envolvidos nele pacto possuam estruturas psicológicas semelhantes. Em outros termos,

é preciso que seus eus possuam a mesma dimensão. Não foi isso o que ocorreu

quando do “pacto do rico”, descrito no Segundo Discurso. Essa  forma de pacto

abrigava diferenças na extensão dos eus envolvidos. Enquanto o “rico” possuía um eu

que englobava suas posses, o “pobre” estava encerrado em  seu próprio corpo físico.

Assim, para o “rico” a sobrevivência significa dar legitimidade para suas posses em,

tornando-as protegidas por lei. Como seu eu estava estendido em suas propriedades, a

ameaça era muito mais sentida por ele. Sua força inicial, que o levou a obter essas

posses, acabou por resultar numa fraqueza maior, pois o  eu estendido expunha-se

muito mais às ameaças. Para fazer frente a ameaça à sobrevivência que todos sentiam,

os “ricos” propuseram aos “pobres” um pacto de associação. Descrevendo com

imagens terríveis a situação em que todos se encontravam, os “ricos” alcançaram dos

“pobres” a adesão a seu pacto. E, logrando legitimar suas posses, submeteram os

pobres à condição de escravos.

Assim, da sobrevivência ameaçada -  sentida por todos -  resultou um pacto,

que, à sua maneira, assegurou a conservação de diferentes espécies de eus. Os “ricos”

preservaram suas posses e sua liberdade, além, é claro, de sua sobrevivência física. Por

sua vez, os “pobres” passaram a depender dos “ricos” e então perderam, no mesmo

golpe, sua liberdade e seu principal instrumento de sobrevivência. Pois a dependência

é ausência de liberdade, enquanto a liberdade é o principal instrumento de

sobrevivência do homem. Por isso o contrato do “rico” impossibilitou a criação de

uma associação legítima, que preservasse a igualdade e liberdade do estado de

natureza. O bom contrato exige que, antes mesmo do pacto, vigore, entre os homens,

igualdade de propriedade. Essa igualdade não é somente um princípio econômico,

mas principalmente um princípio psicológico. Em razão das características próprias

ao conceito, as posses de um indivíduo influenciam e estruturam seu eu. E, como se

sabe, por ser a expressão da liberdade, o eu é passível de transformações, de

incorpora em sua definição todas as coisas relacionadas à sobrevivência. Daí por que

o princípio de igualdade econômica também é, no momento do pacto, decisivo para

a formação da boa integração. Somente assim haverá a possibilidade de identificação

entre os eus envolvidos no pacto.
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Portanto, o pacto social não é o gerador da associação; na verdade, pressupõe

um certo vínculo já existente. Sua finalidade é tornar essa associação legítima por

meio de leis que deverão ser obedecida por todos. Mas sua legitimidade depende de

que todos os indivíduos envolvidos nesse pacto participem ativamente da promulgação

dessas leis. Com isso, o indivíduo obedecerá somente a si mesmo, preservando sua

liberdade, ou seja, não dependendo dos outros. Em termos de direito político, o povo,

ou seja, o conjunto dos indivíduos envolvidos no pacto, é o poder Soberano da

República. A voz desse poder soberano é a vontade geral.

Como vimos no terceiro capítulo deste trabalho, Rousseau expressa a vontade

geral segundo o modelo matemático do cálculo infinitesimal. A vontade geral seria o

interesse coletivo expressado pelas diferenças dos interesses particulares. Na

linguagem matemática de Rousseau, seria os entre a-mais e entre a-menos que se

destróem mutuamente. A autodestruição seria devida a sua relação com uma

quantidade primitiva, que seria o interesse comum. Dessa forma, o interesse comum

seria a equação algébrica que colocaria as unidades, as quais são os cidadãos tomados

individualmente, numa relação cuja soma expressaria a vontade geral. Porém, para que

a vontade geral se expresse, é absolutamente necessário que as vozes que a compõe

sejam tomadas em sua unidade, e esta unidade expresse o interesse geral, de um

determinado ponto de vista. Em outros termos, o cidadão, no papel de Soberano, deve

adotar como guia de seus juízos o interesse comum. Isso somente é possível se o eu

desse indivíduo estiver ampliado a ponto de englobar todos os outros eus que

compõem a vontade geral. Assim, longe de ser aquilo que cria os laços sociais, a

vontade geral pressupõe o estabelecimento prévio desses laços. Do contrário, ela se

calará, o interesse particular prevalecerá, levando à ruína a associação legítima. Tudo

depende de um desenvolvimento da afecção social.

Na estrutura da vontade geral, o indivíduo participante dela emite um juízo

sobre questões gerais que devem se transformar em leis. Para que esse juízo não seja

passível de erro, é preciso guiar com retidão o julgamento do indivíduo. Ora,  do ponto

de vista epistemológico, a certeza cognitiva somente pode ser dada pelo sentimento.

Os julgamentos, para serem corretos, devem portanto ser guiados pelo sentimento.

Esse sentimento é o amor de si ou, em outros termos, instinto de sobrevivência. Mas,

na ordem social, esse amor de si deve se transformar em amor pelo eu comum.
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O julgamento guiado pelo amor do eu comum será sempre correto e expressão

legítima da vontade geral. Por isso, um princípio psicológico deve presidir a expressão

da vontade geral: o eu individual deve se expandir até atingir a dimensão do eu

coletivo. Esse é, claramente, o princípio de afecção social, princípio esse que preside

toda a estrutura conceitual da vontade geral e, conseqüentemente, da política de

Rousseau.

Conseguimos então uma perfeita correlação entre a teoria do conhecimento

e os dispositivos que norteiam a teoria política de Rousseau. Essa relação é

derivada da noção de liberdade, que é o ponto central da filosofia rousseauísta. De

um lado, a liberdade é a própria definição metafísica do homem e, de outro,  seu

principal instrumento de sobrevivência. É graças à sua liberdade que o homem

produz cultura. A perfectibilidade, que desencadeia o desenvolvimento das

faculdades humanas, somente é possível graças à presença da liberdade nas ações

humanas. O voluntarismo de Rousseau expressa-se na noção de cultura, criação

humana livre e não determinada pela natureza. Esta última apenas age para

pressionar os homens a buscar a sobrevivência..

 A nova natureza permite ao cidadão patriota defender a república como se

defendesse o próprio eu. Para que isto ocorra, algumas condições são necessárias.

Primeiro, os eus devem se identificar, o que equivale a dizer que devem estar no

mesmo estágio, possuir a mesma extensão. Segundo, a fim de absorver os outros eus, é

preciso que os laços afetivos sejam muito fortes. Assim, quando se pronunciar na

vontade geral, o julgamento do indivíduo será guiado pelo interesse comum, ou seja,

pelo sentimento de amor ao eu comum.

Nessa estrutura política, o indivíduo, base da estrutura política rousseauísta,

exerce um duplo papel: é ao mesmo tempo cidadão participante da vontade geral, e

súdito que deve obedecer as leis promulgadas por essa vontade geral. Quando o

indivíduo exerce seu papel de súdito, as questões psicológicas tornam-se mais agudas.

Uma vez que as leis somente adquirem caráter geral quando se referem ao que é

comum, para atingirem o súdito, que é o particular nessa estrutura, é necessário o

aparecimento de uma nova força nas relações políticas da República: o governo.

Tomado como força, o governo está em relação proporcional com o Soberano.

Isto é: quanto mais forte o soberano, mais forte deverá ser o Governo. Nessa

equação, a força do Soberano está diretamente relacionada ao número de cidadãos
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do corpo político.

Por isso, quanto maior o número de cidadãos, maior será a força do Governo. A

equação matemática será do seguinte tipo: o Soberano está para o Governo assim

como o Governo está para o súdito. A força do Governo será igual à raiz quadrada do

número de cidadãos. Entretanto, um problema se apresenta: se o cidadão numa

república grande sente sua voz diluída numa multidão de outras vozes, psico–

logicamente se sentirá menos participante da vontade geral. Portanto, ao desempenhar

o papel de súdito, o indivíduo se sentirá, não obedecendo a si mesmo, mas

obedecendo ao outro. Sua liberdade fundamental poderá, então, levá-lo desobedecer

aos mandamentos da vontade geral. Do mesmo modo, sendo grande o número de

cidadãos, a força do Governo aumenta, e com isso a repressão também aumenta, e o

súdito tende a se sentir menos livre. Além disso, a maior força do Governo provoca a

necessidade de uma maior vigilância da Soberania em relação a este Governo.

Mas como é possível que a Soberania seja vigilante, se os cidadãos

participantes dela se sentem psicologicamente menos comprometidos com ela? Essa

situação aponta para um desequilíbrio nas forças que compõem a República. De um

lado, o Governo tende a usurpar a Soberania. De outro, o súdito fica disposto a não

obedecer a seus mandamentos. Daí a condição psicológica para a manutenção do

equilíbrio de forças entre os elementos constitutivos da República: o cidadão deve se

sentir verdadeiramente participante da vontade geral e com ela comprometido. Assim,

o desejo de obedecer às leis será igual ao desejo de obedecer a si mesmo. Desse ponto

de vista, a vontade geral será expressa com mais facilidade nas Repúblicas pequenas

do que nas grandes. Ora, o tamanho pequeno conduz a um maior sentimento de união

entre os membros. Essa união faz a participação e o compromisso serem efetivos.

Longe de ser uma mensagem para o futuro, o Contrato Social é um olhar voltado para

o passado. As idéias desenvolvidas nos dois Discursos emergem uma vez mais,

trazendo consigo todo o evolucionismo pessimista. A idéia essencial é expressa na

recomendação para os pequenos Estados permanecerem em seu ser, não se deixando

arrastar pela vaga mortal que envolve as grandes nações.

Como vimos, toda a estrutura política da República rousseauísta pressupõe a

existência de vínculos sociais já estabelecidos. Os dispositivos criados a partir da

vontade geral devem ter como propósito preservar esses laços sociais e aumentá-los,
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levando à criação de um verdadeiro ser coletivo moral.

Para essa tarefa,  Rousseau cria, no Contrato Social, a figura do Legislador. Seu papel

será o de estudar o caráter moral de um determinado povo, isto é, seus laços sociais, e

originar, com base nesse estudo, a primeira legislação que dará início ao progressivo

desenvolvimento das afecções sociais entre os membros do corpo político.

Conhecedor da natureza humana e de suas paixões, o Legislador apresentará ao

Soberano uma legislação que tornará possível o desenvolvimento do sentimento de

amor ao eu comum. Especial atenção terá esse Legislador para com a forma do

Governo, visto ser este um elemento importante na equação e equilíbrio das forças na

República. As instituições primeiras, criadas pela legislação, serão as responsáveis

pela trans–formação do homem em cidadão.

As relações entre epistemologia, ou teoria do funcionamento da alma, se dão

de forma clara na figura e ação do Legislador. Não tendo outro instrumento de poder

além de seu discurso, esse homem extraordinário deverá, com vistas a construir o

novo ser coletivo, falar aos homens por meio de imagens que atinjam seus corações,

mobilizem seus sentimentos.

Assim delineada, essa teoria política revela que seu alcance pertence, na

verdade, à antropologia. O principal desígnio de Rousseau aponta muito mais para a

construção um povo, ou de laços afetivos compartilhados, do que para a elaboração de

um tratado de princípios políticos. Os princípios do direito político, que aparentemente

são o objetivo do Contrato Social, somente podem ser mantidos ao longo do Livro I.

A partir daí, outras questões se introduzem, e Rousseau passa a refletir sobre as

condições de possibilidade desses princípios.

As questões em torno da afecção social ganham, então, relevância,

desenvolvendo-se até ao ponto de podermos falar  numa psicologia antropológica.

Haveria uma psicologia, uma vez que toda a estrutura política tem como base o

indivíduo tomado em sua unidade pura. Tudo se deve realizar aí, no interior da alma

deste indivíduo. É o seu eu que deve ser transformado.

Para tanto, o instrumento mais eficaz é o apelo à imaginação. Mediante

imagens portadoras do significado “eu comum” será despertado o sentimento, que é

o guia infalível para a ação política do indivíduo. É a paixão o motor de toda a ação

no ser humano. Somente desse modo se pode criar a virtude patriótica, que consiste

na defesa e no amor ao coletivo, como se fosse a defesa e o amor de si mesmo, ou de
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seu próprio corpo e sobrevivência.

O Contrato Social pressupõe um sentimento de laço social já estabelecido, sendo sua

instituição a possibilidade de aumentar esse laço até ao ponto de transformar o

indivíduo em cidadão. O principal motor das ações deste é a virtude patriótica. Donde

a ciência política se converter em ciência antropológica e psicológica.

No Contrato Social, de fato, estão dadas as condições pelas quais uma

associação pode vir a se tornar um povo, uma comunidade que participa dos

mesmos sentimentos e é guiada, em suas ações morais por esse sentimento

comum. Refletindo o que pertence a todos,  o sentimento se revela como o

verdadeiro, e talvez o único, guia da boa República. Como se vê, não carece de

fundamentos a profunda admiração que Lévi-Strauss cultivava pelo pensamento de

Jean-Jacques Rousseau.1 Dessa admiração, este trabalho que aqui se encerra

também procurou, por sua vez, dar mostras.

1 Claude Lévi-Strauss, “Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme”,
in: Jean-Jacques Rousseau, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel, Suiça, 1962.
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