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RESUMO 

0 presente texto refere-se a duas tematicas essenciais a obra 
de Jean Jacques Rousseau: a soberania da maioria e a origem da 
desigualdade. Tais temas sao abordados tendo como referenda a 
sempre atual questao da democracia. 

1. Rousseau iluminista era ao 
mesmo tempo urn pensador anti 
enciclopedista. 1st° 6, criticava a 
lade central da "Escola Enniolo-
pedice que via no conhecimento 
urn flm em sl mesmo. Rousseau, 
ambfguo, era urn sentimental e 
tambem um raclonalista, que se 
negava a InstItulr uma vistio de 
desigualdade na produggo do 
conhecimento. Para ele mats 
rudlmentar empirlsmo equivaie, 
em &lade page" a melhor 
dIaletica do Ilumlnisme. 

Revista do Departamento de 
Historia. 9 (1989) : 57-63. 

ABSTRACT 

The present text refers to two essential thematics to the work 
of Jean Jacques Rousseau: the sovereignty of the majority and the 
origin of inequality. Such themes are approached having as refe-
rence the always present subject matter of democracy. 

INTRODUCAO " 

A filosofia de Rousseau incluiu-se no elenco das muitas for-
mas de pensar a sociedade e a sua organizacao politica atraves da 
criagao de urn horizonte utOpico. A utopia elaborada por Rousseau 
integra-se ao abrangente elenco do pensar iluminista que se difun-
diu ao Iongo do se culo XVIII. I Rousseau foi urn iluminista as ayes-
sas, pois era paradoxalmente urn sentimental, apaixonado pela te-
matica da soberania da maioria, e portanto preocupado corn a for-
ma de organizacao da democracia social e politica. 

Tal ternatica, passados cerca de duzentos anos da publicagao 
do "Contrato Social" e do "Discurso sobre a Desigualdade", ainda 
possui urn indiscutfvel conteCido de atualidade. Mesmo porque, a 
questa° democratica, tanto nos parses capitalistas desenvolvidos, 
como nos subdesenvolvidos, e tambern nos socialistas, ainda é urn 
enigma nao decifrado, aberto a especulagaes e tambern a realiza-
goes de experimentos novos. 

Rousseau foi iluminista e sentimental. Paradoxo? Foi pensador 
ligado ao tempo do racionalismo e tambern urn sonhador que ante- 
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cipou o movimento romantic° do saculo XIX. Foi arauto do futuro e 
contestador do presente. ldealizador do passado e projetor de urn 
mundo novo. Foi antes de tudo, fruto de urn tempo de mudancas no 
qual o velho e o novo conviveram num processo de transformacao 
intensiva, irreversfvel e marcante para toda a historia da humanida-
de. Seu pensamento expressou, na forma e no conteudo, as con-
tradic6es, os anseios e o movimento historic° do saculo em que vi-
veu. 

A obra de Rousseau, por ser abrangente na tematica abordada 
e complexa na forma de aborda-la, deu origem a uma pluralidade de 
interpretacoes na major parte das vezes simplificadas e contradit6- 
rias. Fil6sofo das luzes? Te6rico do estado natural? Promotor das 
idaias de revolucao democratica? Critic° da propriedade privada? 
Reformista social? Tantas sac) as investidas tematicas e concei-
tuals de Rousseau, quanto sao as interpretacOes sobre sua obra 
politica. 

0 presente texto nao tern pretensao de decifrar tais interpreta-
coes, ou mesmo polemiza-las. Nao pretende tambam polemizar 
corn o prOprio filOsofo iluminista em questa° discorrendo sobre 
suas ambigOidades e contradicoes. Nossa pretensao a modesta, 
apesar de necessariamente complexa. Elegemos como objeto de 
analise dois temas tratados por Rousseau: a questa° da desigual-
dade e tambam a da vontade da maioria. Ambos se relacionam 
polernica e sempre recorrente tematica da democracia e projetam-
se como elementos permanentes na construcao do processo hist6- 
rico social. Portanto, sua atualidade e insercao empfrica sao in-
contestaveis. 

A filosofia politica rousseauniana, como afirma Ernst Cassirer, 
nao a uma doutrina fixa e definida mas urn "movimento que conti-
nuamente se renovou, urn movimento de tal two e paixao que pa-
rece quase impossfvel, diante dele, refugiar-se na quietude da cria-
cao historica objetiva". 2  Rousseau escreveu sua obra no saculo 
das luzes, da razao e da busca da certeza. Entretanto, apostou nao 
na precisao das coisas, mas na sua mutabilidade. Nao, no raciona-
lismo "inquestionavei", mas na razao dos sentimentos. lnvestiu no 
movimento e na paixao. Sua doutrina politica a dinamica e "aparece 
como urn meio inteiramente vivo e contemporaneo de considerar 
problemas". 3  Sua razao a a da transformagao e, portanto, sua obra 
so a compreensfvel num sentido de projecao historica: seu contd.,- 
do foi atual as vasperas da Revolucao Francesa e ainda o a no final 
do saculo XX. No atual tempo hist6rico a humanidade ja provou 
tanto as agruras do capitalism° liberal e de seu fruto, a monopoliza-
cao do poder e da economia como as dificuldades das experiencias 
socialistas. A questa° democratica, entretanto, continua pendente, 
Em uma ou outra dessas construcOes socials e polfticas, a temati-
ca e os meios praticos de encarar a questa° da participacao da 
maioria, bem como a da desigualdade, estiveram presentes como 
elemento de fundo de urn projeto politico social e como pratica no 
cotidiano da construcao da realidade histOrica. 

Sera buscando compreender "a mac)" e a "paixao" desse re-
conhecido democrata do saculo XVIII, que buscaremos traduzir e 
descrever sua percepcao acerca da "soberania da malaria" e da 
"origem da desigualdade". 

2. CASSIRER, 	Ernst. The 
Question of Jean-Jacques Rous-
seau. Nova York, Columbia Uni-
versity Press, 1954. p. 35-82. In: 
OUIRINO, Calla Galva° e SOU-
ZA, Marla Tereza Sadeke. 0 
Pensamento Politico Classico. 
Sao Paulo, J. A. Quelroz, 1980, 
p. 379. 

3. Wm, Ibldem, p. 380. 
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A DESIGUALDADE 

4. Sobre o assunto ver: 
CHATELLET, 	Francois, 	op. 
alt., p. 70. 

Rousseau mergulhou na ternatica da desigualdade concomi-
tantemente ao desenvolvimento de reflexoes sobre o "Estado Natu-
ral". Trabalhou conceitualmente a nocao de "Estado de Natureza"e 
ao mesmo tempo foi crftico da "Escola do Direito Natural" 4. Nessa 
perspectiva identificava no pensamento contratualista, hobbesiano 
e lockeano que o antecedeu urn grave erro. Isto 6, tanto Locke co-
mo Hobbes, transportaram para sua criagao abstrata do Estado de 
Natureza "iddias e realidades que haviam tornado a sociedade". 5 

 Esses fildsofos, afirmava o pensador frances, falavam do homem 
primitivo, enquanto retratavam o homem civilizado. Tal confusao 
cronoldgica levou-os a confundirem situagoes historicamente dife-
renciadas. Descreveram o estagio primeiro da vide coletiva dos 
homens, tendo como referencia a competitividade instaurada pelo 
evoluir da civilizacao, bem como pela sofisticagao do regime de 
propriedade individual. Na verdade, de acordo corn o pensamento 
rousseauniano, Locke e Hobbes falaram do homem primitivo, re-
tratando o homem civilizado. E neste ponto instaurou-se a conf u-
sat:). A competicao apaixonada criada, exclusivamente, pela civili-
zacao foi transportada, por esses autores, para o estado natural 
e identificada como sendo sua caracterfstica primordial. De fato, o 
que Rousseau queria dizer, ao criticar o conceito de "estado de 
natureza" de Hobbes e. tambern de Locke, era que o homem pas-
sional e egofsta da concepgao hobbesiana nao era o homem natu-
ral, mas sim o homem civilizado, confundido pelo tedrico autocrat-
co ingles do se culo XVII como sendo o homem em seu estado de 
natureza. Locke tambern incorreu em erro semelhante ao falar da 
existencia de uma situacao de "paz precaria" no estado de nature-
za. A filosofia politica rousseauniana identificou a paz precaria e 
tambern a competicao aberta nao como elementos inerentes ao 
"estado de natureza", mas sim como frutos do processo evolutivo 
por que passou a humanidade. 

A tematica referente a contradicao entre a natureza do homem 
e a civilizacao, incorporada como aspecto mais relevante de toda a 
filosofia rousseauniana, 6 tratada, primordialmente, pelo autor no 
"Discours sur l'inegalite parmi les hommes" de 1755. Suas obras 
posteriores desenvolvem as 'dies contidas neste texto envolven-
do-as por urn sentiment° evolutivamente mais intenso de paixao 
pela mudanca e pela busca da igualdade. A aversao sentimental de 
Rousseau pela desigualdade provocou o aparecimento de obras 
interpretativas sobre sua producao filosdfica, que o definem como 
urn pensador "empenhado em construir urn coletivismo totalitario". 6  

Julgamentos subjetivos a parte, foi, juntamente corn outros 
pensadores, como Thomas Morus, precursor de urn dos aspectos 
fundamentals da doutrina socialista desenvolvida ao longo do se -
culo XIX: aquele que identifica na propriedade privada a fonte da 
desigualdade social. E a propriedade privada, na perspectiva do 
autor em face, 6 aspecto integrante do processo civilizatdrio. Surgiu 
corn a evolugao do homem primitivo e se consolidou corn o desen-
volvimento do homem civilizado. De fato, Rousseau foi por demais 
contundente ao discorrer sobre a questa°. Sua concepgao foi a de 
que a instauragao da sociedade civil esta ligada a adocao do regi- 

4. Nesse ponto a discordancla 
fundamental de Rousseau em 
relagAo 8i escola do "Direito Na-
tural" refere-se ao pensamento 
liberal de Locke e sous congane-
res, como por exempt% Thomas 
Jefferson qua identificam na pro-
prledade privada urn dlreito Inte-
grante da natureza humane. 
Alem disso, recusou-se a ver o 
Estado Natural como urn estado 
de conflito permanente. 

5. Sobre o assunto ver: CHA-
TELLET, Francois, et aill. I-HM(5- 
de das Idelas PoMicas Socials. 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Editor, 1985, p. 71. 
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me de propriedade privada. Foi o prOprio autor que afirmou: 	ver- 
dadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cerca-
do urn terreno, lembrou-se de dizer que isto a meu e encontrou 
pessoas suficientemente simples para acredita-lo". Todavia, es-
sas palavras nao sao suficientes para a compreensao do sentido 
mais abrangente de sua analise. Ele foi elem. Identificou urn pro-
cess° evolutivo anterior a este ato, evolugao esta que subsidiou e 
sustentou "o ato de posse". Voltemos ao autor em foco. Foi ele 
quem disse: "... pois essa ideia de propriedade, dependendo de 
muitas idOias anteriores, que s6 podiam ter nascido sucessiva-
mente, nao se formou repentinamente no espfrito humano. Foi pre-
cis° fazer-se muitos progressos, adquirir-se muita indOstria e luzes, 
transmitf-los e aumenta-los de geragao para geragao, antes de 
chegar a esse Ultimo termo do estado de natureza". 8  Nesse senti-
do, visualizou a desigualdade sendo construfda em trios fases: na 
anterior a adogao do regime de propriedade privada; no ato de ins-
tituigao desse regime e no processo posterior que consolidou a 
propriedade particular como aspecto integrante e "necessatio" do 
mundo civilizado. 

Sua concepgao, portanto, foi a de que a desigualdade origind-
ria desse processo s6 tendeu a aumentar e adquirir caracterfsticas 
cada vez mais violentas e gerais "... dal comegaram a nascer, 
segundo os varios caracteres de uns e de outros, a dominagao e a 
servidao, ou a violencia e os roubos". 9  Nesse sentido, o autor fez 
uma relagao triadica: entre a evolugao do processo historic° (cria-
gao da civilizagao) e a instauragao da propriedade privada (sinani-
mo de desigualdade); e tambem entre o regime de propriedade pri-
vada e a instauragao de relag6es de dominagao. Outro aspecto, 
alem da crftica a propriedade privada, que foi inovador em Rous-
seau, em comparagao a outros te6ricos politicos classicos, 6 o re-
lativo a caracterizagao do estado natural e da instauragao da so-
ciedade civil que o sucedeu. Enquanto autores contratualistas co-
mo Hobbes e Locke viram a sociedade politica, sucedanea do es-
tado de natureza, o reino da busca da paz e da vida, regulamentada 
segundo regras explfcitas, Rousseau fez urn raciocfnio invertido. 
Para ele o estado natural era o local privilegiado da igualdade e da 
paz, da solidariedade e da felicidade, da colaboragao entre pares, 
da vide coletiva e da plena potencializagao da realizagao do indivf-
duo. A este estado, ap6s a instauragao das regras da sociedade 
civil — fruto da propriedade individual — sucedeu o reino da desa-
gregagao e do conflito: "... seguiu-se . a rompida igualdade a pior 
desordem; assim as usurpag6es dos ricos, as extors6es dos po-
bres, as paix6es desenfreadas de todos, abafando a piedade natu-
ral e a voz ainda fraca da justiga, tornaram os homens avaros, am-
biciosos e maus ... A sociedade nascente foi colocada no mais 
tremendo estado de guerra 10 

Dessa forma desenvolveu uma teoria oposta a dos contratua-
listas que o precederam. ldentificou na sociedade civil — onde pre-
dominam instrumentos de prescrigao legislative — nao o reino da 
paz mas sim o domfnio da desordem. A legislagao foi por ele identi-
ficada como fator de conflito e como conseq0encia da desigualdade 
e da "vontade" de dominagao. E nesse ponto chegou a ser genial. 
Pela primeira -vez urn teorico politico relacionou a idOia de conflito 
corn a do artificio da cooptagao. E assim ao se referir a elaboragao 

7. ROUSSEAU, Jean-Jacques. 
Dlscurso sobre a Orlgem e os 
Fundamentos da Deslgualdade 
entre os Homens 	parte). In: 
Os Pensadores. SA° Paulo, AbrIl 
Cultural, 1978, p. 259. 

8. Idem, Ibldem, p. 259-260. 

9. Idem. Ibldem, p. 268. 

10. Idem, Ibldem, p. 268. 
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do corpo legislativo da nova sociedade civilizada Rousseau afir-
mou: " o rico, forgado pela necessidade, acabou concebendo 0 
projeto que foi o mais excogitado que ate entao passou pelo espfrito 
humano. Tal projeto consistiu empregar em seu favor as proprias 
forgas daqueles que o atacavam, fazer de seus adversarios seus 
defensores Unamo-nos, disse-lhes instituamos regulamen-
tos de justiga e paz, aos quais todos sejam obrigados a conformar- 

11. Idem, Ibldem, p. 269. 	se ..." 11  Dessa forma a origem da sociedade regulamentada nao 
se ligou, de acordo corn suas ideias, a busca de realizagao do 

-"bem comum" e da paz como afirmavam Hobbes e Locke, mas 
sim a uma estrategia que buscava fazer corn que a sociedade con-
flitiva se moldasse aos interesses de uma tinica das partes em 
competigao. Urn artiffcio tao bem elaborado, que fazia a parte nao 
contemplada pelos "beneffcios da lei" supor que as normas instau-
radas atendiam as suas aspiragOes. Assim se consolidou, pela for-
ga da lei, a sociedade desigual e uma civilizagao individualista. A 
legislagao destruiu, inapelavelmente, a "liberdade naturar, fixando 
"para sempre a lei da propriedade e da desigualdade", fazendo 

12. Idem Ibldem, p. 269-270. 	ausurpagao sagaz urn direito irrevogavel 
Todavia, ao analisar o estado natural, que precedeu ao estado 

de civilizagao, Rousseau nao se fixou somente na sua transforma- 
13. Sobre a Idela de 'utopia de gao pela desigualdade social. Ele nao o idealizou somente como 
retorno" ver MANNHEIM, Karl. 
Ideologla e Utopia. Rlo de Jane'. o "mundo melhor da igualdade". Identificou o Estado natural, de 
ro, Guanabara, 1986 (4 2  ed.). forma idflica, como uma "utopia de'retomo" 13 , como sendo o reino 

da felicidade. A vida do homem primitivo era feliz pois ele era dota-
do de livre arbftrio e sentido de perfeigao, vivia de acordo corn suas 
necessidades inatas e em comunidade familiar. De acordo corn a 
concepgao rousseauniana nesse perfodo primitivo de evolugao a 
humanidade viveu sua "idade de ouro". 0 homem era consciente 
de sua paz e pleno de liberdade. Uvre dos constrangimentos so-
cials que a civilizagao imp6s, o homem era naturalmente born e s6 
se transformou pelo processo evolutivo que trouxe inexoravelmente 
a civilizagao e a desigualdade. Para neutralizagao desses males ir-
reversfveis s6 viu uma solugao: a soberania da maioria. 

O CONTRATO SOCIAL — A SOBERANIA DA MAIORIA —
O HOMEM CIDADAO 

0 autor do "Contrato Social" desenvolveu suas ideias a partir 
de uma concepgao evolucionista. Comp6s, por assim dizer, a car-
rente dos pensadores da humanidade que buscou sistematizar uma 
visao evolutiva da vida social e politica. Preocupou-se em identifi-
car e analisar os estagios de evolugao da vida humana em socie-
dade, procurando decifrar o conteedo e as conseqUencias desse 
processo evolutivo. E sua visao do progresso advindo do evoluir foi 
pessimista. Nao hesitou jamais em afimiar que o homem ao viver 
em sociedade civilizada transforma-se em urn oprimido. Oprime-o a 
desigualdade, a pressao da lei artificial, a competigao desenfreada, 
a busca de conhecer por conhecer e, ainda, contradigOes entre 
seus interesses individuals e os seus deveres coletivos. Todavia, 
dois desses fatores de sofrimento predominam sobre os outros: os 
relativos a ausencia de liberdade e a ausencia de oportunidades 
iguais. 
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A superacao desse estagio de sofrimento foi o objetivo maior 
de sua obra. A ele apegou-se corn paixao. Desenvolveu uma con-
cepcao de reordenamento da sociedade e da polftica na qual procu-
rava resgatar a liberdade e a igualdade perdidas. Seus objetivos 
sao de reencontra-las no estado de sociedade, mas transfiguradas 
e adaptadas a urn novo mudo. Uma adequacao que visa nao a se 
conformar corn as condicoes predominantes no mundo civilizado, 
mas sim em transforms-las. 0 caminho, o matodo, para se chegar 
a essa transformagao a o contrato. 0 recurso final, a soberania da 
maioria. 0 aspecto mais relevante desse processo, a realizacao da 
cidadania. 

Rousseau nao "oferecia qualquer receita de como fazer do go-
verno de uma grande e complexa sociedade uma democracia". 14 

 Reconhecia que o homem civilizado estava inexoravelmente de-
pendente do controle e da existencia de regras. Sabia que o viver 
em sociedade civil supOe a existencia de alguma forma de autori-
dade. ldealizou, entretanto, uma organizacao polftica na qu.  al  a auto-
ridade e a lei tivesse vfnculos organicos corn a sociedade civil e na 
qual o homem individuo se transfigurasse em homem cidadao. Es-
se foi o objetivo major de seus escritos. Nao pretendeu negar a 
evolucao da humanidade e nem os aspectos socials e politicos in-
trfnsecos, ao processo do evoluir. Propos, contudo, a apresentar 
uma proposta de organizacao da vida politica, atravas da qual os 
aspectos nefastos, inexoravelmente integrantes a civilizacao, pu-
dessem ser neutralizados. Nessa perspectiva desenvolveu a ideia 
de "soberania da maioria". 

Pela concepcao rousseauniana o homem deixaria de ser s6- 
dito para se transformar em cidadao participante. A legislacao, co-
mo a concebeu, em uma sociedade democratica, deve ser elabora-
da e decretada por uma assemblaia geral de cidadaos, que tern o 
poder de legislar e de controlar a execucao da lei pelo governante. 
Rousseau introduziu, portanto, a idaia de exercfcio coletivo da ci-
dadania, plenamente soberana e situada essencialmente no poder 
legislativo. A seguinte passagem explicita bem tais idaias: "Vimos 
que o poder legislativo pertence ao povo, e nao pode pertencer se-
nao a ele ... A forca do corpo p6blico s6 pode ser exercida atravas 
de urn agente que o aciona de acordo corn a vontade geral, urn 
agente que serve como meio .de comunicacao entre o estado e o 
soberano ..." 15  E ainda. "0 poder legislativo consiste em duas 
coisas inseparaveis: fazer as leis e manta-las; isto a, ter supervi-
sao sobre o poder executivo". 16  

Rousseau identificou a pratica da soberania e a realizacao da 
cidadania como efetivadas em urn Cinico ato, decorrente da 16gica 
contratual. 0 corpo politico, constitufdo pelo contrato social a o po-
vo, expressando a vontade geral atravas do Poder de Legislar. 0 
sentido politico da lei seria assim transformado pela acao da maio-
ria, capaz inclusive de superar a condicao anterior da regulamenta-
cao de ser instrumento do domfnio de uns poucos, para se transfi-
gurar em meio de exercfcio da cidadania pela rnaior parte do corpo 
coletivo. Uma nova lei: ligada por tacos indissol6veis ao cidadao em 
coletividade. Uma lei por ele identificada como justa, pois elaborada 
pela soberania popular. 0 povo a cada urn dos cidadaos e "nin-
guem é injusto consigo mesmo". 

Ao tratar da lei, identificando-a diferentemente, quanto a sua 
natureza e sua funcao, em estagios diversos da hist6ria da huma- 

14. JOUVENEL, Bertrand. A 
Teorla de Rousseau sobre as 
Formas de Governo. In: OUIRI-
NO, Calla Galva° e SOUZA, M. 
Tereza Sadeke. op. cIL (1980), 
p. 421. 

15. ROUSSEAU, Jean-Jacques. 
"0 Contrato Social". Livro III. 
Cap. I. Sao Paulo, Abril Cultu-
ral, 1978, p. 74. 

16. ROUSSEAU, Jean-Jacques. 
Cartes da Montanha. Parte II. 
Carta 7 cited° por JOUVENEL, 
Bertrand, op. cIL, p. 423. 
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nidade, Rousseau reafirmou sua caracterfstica de fil6sofo evolucio-
nista. Confirmou tambem esta sua caracterrstica de projetor da 
transformagao, ao trabalhar motivado pelo objetivo de urn horizonte 
ut6pico. Uma utopia de futuro que se mesciava paradoxalmente, 
corn o sonho lam de uma utopia de retorno. Volta a solidariedade 
primitiva atraves da construcao, no mundo civilizado, de uma sobe-
rania indivisfvel, expressa pela vontade coletiva da maioria. Reali-
zada, tambem, pelo agir do homem cidadao, que ao praticar politica 
de forma mais democratica nao elimina o poder do Estado e da lei, 
mas pode melhor superar a contradick entre seus interesses indi-
viduals e seus deveres coletivos. Pode, por fim, neutralizar a dico-
tomia entre Estado e sociedade civil fazendo corn que a segunda 
penetre no primeiro. 
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