Fundamentos do Pensamento Político II
Prof. Ms. Emerson Ferreira da Rocha
Universidade Estácio de Sá

O pensamento político de Rousseau
Uma das principais questões levantadas no período no qual viveu Rousseau
é a seguinte: por que devo submeter-me à autoridade de alguém? Uma das
principais explicações encontrava-se no direito divino dos reis, ou seja, Deus
ter-lhes-ia confiado o seu poder e a sua autoridade aqui na terra. Sendo
assim, a autoridade do rei seria inquestionável, pois viria do próprio Deus.
Outra postura estava mais voltada para o conceito aristocrático que afirma
que o governo deve ser exercido pelos melhores.
O fato é que nenhuma explicação satisfez o nosso pensador. Por isso, ele
usará de dois textos que fez a fim de concorrer a um concurso científico para
elucidar a origem do mando e da submissão. Vamos nos fundamentar em
duas das suas principais obras: O segundo discurso sobre a origem das
desigualdades entre os homens e o contrato social. Ou seja, nesta aula
esses seres os nossos textos base para entender o pensamento de
Rousseau.
Comecemos por analisar o “Discurso sobre a origem e os fundamentos
da desigualdade entre os homens”.
O caminho que temos adotado nesta disciplina é o de procurar ler o autor na
linha, ou seja, deixar o filósofo falar é a melhor maneira de aprender filosofia.
Em outras palavras, a leitura de alguns capítulos na íntegra como fizemos
com Maquiavel são de fundamental importância para uma melhor
compreensão do autor. Por isso, insistimos tanto na leitura de pelo menos um
capítulo de cada autor. Optei pelo seguinte caminho. Primeiramente, vou
expor em breves palavras o argumento do autor no que diz respeito à origem
das desigualdades entre os homens. Depois, no decorrer do texto vou
fazendo pequenas intervenções.
De acordo com Rousseau, os homens no estado de natureza viviam isolados,
livres e felizes. Esse isolamento físico em relação a outros homens somente
era quebrado para fins de reprodução. Claramente, os homens no estado de
natureza não enfrentavam problemas de cunho moral ou existencial, uma vez
que, a vida era uma composição de instintos e alguns poucos sentimentos.
Quais eram esses instintos e sentimentos?
De acordo com ele, os instintos resumiam-se naqueles básicos e necessários
à sobrevivência, ou seja, alimentação e reprodução. Quanto aos sentimentos,
o pensador desenvolve um sentimento que levará o nome de amor-de-si, que
seria uma espécie de sentimento de compaixão para com os outros seres
humanos. Esse sentimento tende a ir se perdendo na medida em que os
homens começam a ficar civilizados.Com o passar do tempo, os seres
humanos começam a perceber que com ajuda dos outros homens é possível
fazer as coisas com maior facilidade. Com isso, eles passam a fazer

determinadas tarefas juntos, sem que isso implique na formação da
sociedade.
Aos poucos os seres humanos começam a dar-se em casamento e formar
famílias, isso faz com que o convívio entre eles cresça. Com isso, surgem
sentimentos de comparação, ou seja, de vaidade e, aos poucos o homem vai
abandonando o amor-de-si pelo amor-próprio.
Neste ponto, é preciso trabalhar um aspecto importante do pensamento de
Rousseau: o conceito de perfectibilidade. O que seria esse conceito? De
acordo com ele, os homens são os únicos que têm capacidade de
aperfeiçoar-se e de aperfeiçoar as coisas. Essa condição de perfectibilidade
levará os homens à construção da sociedade.
Finalmente, de acordo com Rousseau, um grupo de trapaceiros institui a
propriedade privada. Essa instituição da propriedade foi decisiva para tirar os
homens do estado de natureza e colocá-los no estado civil, é o que
chamamos de primeiro contrato. No caso, para o filósofo, esse primeiro
contrato é falso, uma vez que, ele está alicerçado na vaidade humana (que
surge depois que os homens começam a se relacionar, pois a vaidade é
sempre um fator de elevação de alguns perante outros) e da instituição da
propriedade. Sendo assim, é preciso criar as condições para a instauração de
um contrato verdadeiro, uma vez que, o primeiro contrato é inválido. A
falsidade do primeiro contrato, segundo ele, é legitimada pelas leis que foram
instituídas por aqueles que temiam pela perda da propriedade. Qual seria o
caminho, então? O caminho seria criar as possibilidades para um contrato
verdadeiro que estivesse alicerçado na VONTADE GERAL e não mais na
vaidade e na trapaça do primeiro contrato. Passemos, pois, ao texto do
pensador:
O primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: “Isto é meu”, e
encontrou pessoas bastante simples para crê-lo, foi o verdadeiro fundador da
sociedade civil. Quantos crimes, guerras, mortes, quantas misérias e horrores não
teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o
fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: “Guardai-vos de escutar este impostor;
estais perdidos se esquecerdes que os frutos são para todos, e que a terra é de
ninguém!” Mas existe um grande indício de que as coisas aí já tivessem chegado ao
ponto de não poder mais continuar como estavam: pois esta ideia de propriedade —
provindo de muitas ideias anteriores, que não puderam nascer senão
sucessivamente — não se formou repentinamente no espírito humano: foi preciso
fazer progressos, adquirir muito engenho e luzes, transmiti-los e aumentá-los de
geração para geração, até chegar ao último limite do estado de natureza. Adotemos,
portanto, uma perspectiva mais abrangente e tratemos de ordenar, sob um único
ponto de vista, esta lenta sucessão de acontecimentos e de conhecimentos, na sua
ordem mais natural.

Segundo Rousseau, a propriedade privada foi uma das maiores trapaças da
história da humanidade. Em outras palavras, que são originalmente os donos
das terras? Na lógica do nosso pensador, todos os habitantes da terra eram

os “proprietários” naturais dos bens da natureza. A partir do momento no qual
um grupo se apropria indevidamente dos bens que pertencem a todos, essa
posse indevida gera uma reação que culminou em guerras, homicídios e todo
tipo de crimes. A propriedade privada é um roubo.
O que Rousseau passa a fazer em seguida no texto é falar do homem no
estado de natureza. Lembremos que os pensadores jusnaturalistas não estão
preocupados em justificar historicamente o estado de natureza, pelo contrário,
o estado de natureza é uma hipótese metodológica para fundamentar a
origem do mando, ou seja, do governo e da sociedade civil. O estado de
natureza apresentado pelo filósofo no texto abaixo é o estado puro de
natureza, vejamos:
O primeiro sentimento do homem foi o de sua existência; seu primeiro cuidado, o de
sua conservação. Os frutos da terra lhe forneciam todos os recursos necessários; o
instinto levou-o a utilizá-los. Dentre os diversos modos de existência que a fome e
outros apetites o levaram a experimentar alternadamente, houve um que o incitou a
perpetuar sua espécie; e esta inclinação cega, desprovida de qualquer sentimento
do coração, não produzia senão um ato Puramente animal: uma vez satisfeita a
necessidade, os dois sexos não se reconheciam mais, e o próprio filho, assim que
podia viver sem a mãe, nada mais significava para ela.

Para ele, o homem no estado de natureza seguia os seus instintos naturais,
ou seja, buscavam a satisfação das suas necessidades básicas, mas, essa
busca estava desprovida de valores morais ou de sentimentos. Dentre esses
impulsos, estava o impulso sexual, uma vez que, as primeiras noções neste
homem são as que o fizeram reconhecer-se a si mesmo como ser existente e
a manutenção da própria existência e da espécie.
Tal foi a condição do homem nascente; tal foi a vida de um animal limitado
inicialmente às puras sensações, e aproveitando apenas os dons que lhe
oferecia a natureza, longe de sonhar em arrancar-lhe alguma coisa. Mas logo
se apresentaram as dificuldades, foi preciso aprender a vencê-las: a altura
das árvores que o impedia de alcançar seus frutos, a concorrência dos
animais que deles também se alimentavam, a ferocidade daqueles que lhe
ameaçavam a própria vida, tudo o obrigou a aplicar-se aos exercícios do
corpo; foi preciso tornar-se ágil, rápido na corrida, vigoroso no combate.
As necessidades do dia a dia, segundo o nosso autor, tornaram os homens
vigorosos, ou seja, eles precisavam da força. Fiz questão de frisar esse ponto, pois,
num determinado momento os homens irão perder esse vigor As armas naturais,
tais como os galhos das árvores e as pedras, logo se encontraram em sua mão. Ele
aprendeu a superar os obstáculos da natureza, a combater por necessidade os
outros animais, a disputar sua subsistência com os outros homens, ou a
compensasse daquilo que fosse preciso ceder ao mais forte. À medida que o
gênero humano se expandiu, as dificuldades se multiplicaram com os homens. A
diferença dos solos, dos climas, das estações, forçaram-nos a incluí-la em suas
maneiras de viver. Os anos estéreis, os invernos longos e rudes, os verões ardentes,
que tudo consomem, exigiram deles uma nova habilidade. Ao longo do mar e dos

rios, inventaram a linha e o anzol e se tornaram pescadores e comedores de peixes.
Nas florestas, construíram arcos e flechas, e se tornaram caçadores e guerreiros.
Nos países frios cobriram-se com as peles dos animais que haviam matado. O
trovão, um vulcão, ou qualquer feliz acaso, fê-los conhecer o fogo, novo recurso
contra o rigor do inverno; aprenderam a conservar este elemento, depois a
reproduzi-lo e, enfim, nele preparar as carnes que outrora devoravam cruas.

Na verdade, como observamos o texto de Rousseau, percebemos que existe
um processo lento e progressivo de degradação dos seres humanos, ou seja,
na medida em que vamos avançando na argumentação lógica do autor,
notamos que os seres humanos vão aos poucos civilizando-se e, ao mesmo
tempo, degenerando aqueles aspectos de inocência e de naturalidade do
primeiro momento.
Esta reiterada adequação dos vários seres a si mesmo e de uns aos outros
engendrou naturalmente no espírito do homem a percepção de algumas relações.
Estas relações que exprimimos pelas palavras grande, pequeno, forte, fraco, rápido,
lento, medroso, ousado e outras ideias semelhantes, comparadas ao azar da
necessidade e quase sem pensar nisso, acabaram por produzir-lhe certa espécie de
reflexão, ou melhor, uma prudência maquinal, que lhe indicava as precauções mais
necessárias à sua segurança. As novas luzes, que resultaram desse
desenvolvimento, aumentaram sua superioridade sobre os demais animais, dandolhe consciência dela. Aplicou-se a preparar-lhes armadilhas, revidou-lhes os ataques
de mil maneiras e, embora inúmeros deles fossem superiores a ele em força no
combate ou em rapidez na corrida, daqueles que poderiam servi-lo ou nutri-lo veio a
tornar-se, com o tempo, o senhor de uns e o flagelo de outros. Assim, o primeiro
olhar que lançou sobre si mesmo produziu-lhe o primeiro movimento de orgulho;
assim, apenas distinguindo as categorias por considerar-se o primeiro por sua
espécie, dispôs-se, desde logo, a considerar-se o primeiro como indivíduo. Embora
seus semelhantes não fossem para ele o que são para nós e não tivesse mais
comércio com eles do que com os outros animais, não foram esquecidos nas suas
observações. As conformidades, que o tempo pôde fazê-lo perceber entre eles, sua
fêmea e sua própria pessoa, levaram-no a ajuizar aquelas que não percebia e,
vendo que todos se comportavam como teria feito em circunstâncias idênticas,
concluiu que suas maneiras de pensar e de sentir eram inteiramente conformes à
sua. Uma vez bem estabelecida em seu espírito, essa importante verdade levou-o a
seguir, por meio de um pressentimento tão seguro e mais rápido do que a dialética,
as melhores regras de conduta que, para seu proveito e segurança, achou melhor
manter para com eles.
Ensinando-lhe a experiência ser o amor ao bem-estar o único móvel das ações
humanas, encontrou-se em situação de distinguir as situações raras em que o
interesse comum poderia fazê-lo contar com a assistência de seus semelhantes e
aquelas, mais raras ainda, em que a concorrência deveria fazer com que
desconfiasse deles.

Este é o primeiro momento, no texto de Rousseau, no qual os seres humanos
começam a tomar consciência da possibilidade de relacionar-se, neste caso,
seria um relacionamento movido pela utilidade.
No primeiro caso, unia-se a eles em bandos ou, quando muito, em qualquer tipo de
associação livre, que não obrigava ninguém, e só durava quanto a necessidade

passageira que a reunira. No segundo caso, cada um procurava obter vantagens do
melhor modo, seja abertamente, se acreditava poder agir assim, seja por habilidade
e sutileza, caso se sentisse mais fraco. Eis como puderam os’ homens
insensivelmente adquirir certa ideia grosseira dos compromissos mútuos e da
vantagem de respeitá-los, mas somente tanto quanto poderia exigi-lo o interesse
presente e evidente, posto que para eles não existia a providência e, longe de se
preocuparem com um futuro distante, não pensavam nem mesmo no dia de amanhã.
Se era caso de agarrar um veado, cada um sentia que para tanto devia ficar no seu
lugar, mas, se uma lebre passava ao alcance de um deles, não há dúvida de que ele
a perseguida sem escrúpulos e, tendo alcançado a sua presa, pouco se lhe dava
faltar a dos companheiros.
Facilmente se compreende que um tal comércio não exigia uma linguagem muito
mais rebuscada do que a das gralhas ou dos macacos que se reúnem quase do
mesmo modo. Gritos inarticulados muitos gestos e alguns ruídos imitativos
compuseram durante muito tempo a língua universal; juntando-se-lhes, em cada
região, alguns sons articulados e convencionais — cuja instituição, como já se disse,
não é muito fácil explicar —, obtiveram-se línguas particulares, porém grosseiras,
imperfeitas, quase como as que até hoje possuem várias nações selvagens.

Perceba que neste primeiro momento, a linguagem ainda não está
estruturada. Neste caso, se não existe linguagem, mas simplesmente gruídos,
não há possibilidade de contrato entre os homens, uma vez que, o contrato
depende de um acordo que possa ser verbalizado.
Salto multidões de séculos, forçado pelo tempo que decorre pela abundância das
coisas que tenho a dizer e pelo progresso quase insensível desses preliminares,
pois, quanto mais lentos são os acontecimentos em sua sucessão, tanto mais
prontos para serem descritos.
Esses primeiros progressos puseram por fim o homem à altura de conseguir outros
mais rápidos. Quanto mais esclarecia o espírito, mais se aperfeiçoava a habilidade.
Logo, deixando de adormecer sob a primeira árvore, ou de recolher-se a cavernas,
encontrou alguns tipos de machados duros e cortantes, que serviam para cortar
lenha, cavar a terra e fazer choupanas de ramos, que logo resolveu cobrir de argila
e de lama. A essa época se prende uma primeira revolução que determinou o
estabelecimento e a distinção das famílias e que introduziu uma espécie de
propriedade da qual nasceram talvez brigas e combates. No entanto, como os mais
fortes foram os primeiros a fazer habitações que se sentiam capazes de defender, é
de crer que os fracos acharam mais rápido e seguro imitá-los do que tentar desalojálos e, quanto aos que já possuíam cabana, nenhum deles certamente procurou
apropriar-se da de seu vizinho, menos por não lhe pertencer do que por ser-lhe inútil
e não poder apossar-se dela sem expor-se a um combate violento com a família
ocupante. Os primeiros progressos do coração resultaram de uma situação nova
que reunia numa habitação comum os maridos e as mulheres, os pais e os filhos. O
hábito de viver junto deu origem aos mais doces sentimentos conhecidos pelos
homens: o amor conjugai e o amor paterno. Cada família se tornou uma pequena
sociedade ainda mais unida, por serem a afeição recíproca e a liberdade seus
únicos laços; e foi então que se estabeleceu a primeira distinção na maneira de viver
dos dois sexos, que até então era uma só. As mulheres tornaram-se mais
sedentárias e acostumaram-se a cuidar da cabana e dos filhos, enquanto o homem

ia buscar a subsistência comum. Através de uma vida mais suave, os dois sexos
começaram a perder alguma coisa de sua ferocidade e de seu vigor. Mas se cada
um isoladamente se tornou menos apto para combater os animais selvagens, em
compensação ficou mais fácil se reunirem para, em comum, resistirem a eles.

Exatamente neste ponto, Rousseau coloca nessa primeira organização
familiar (podemos chamar de uma pré-família), o motivo que levou os
homens a perder o seu vigor, ou seja, quando os seres humanos passaram a
contar com o auxílio do outro, a necessidade de usar a plenitude da força foi
reduzida.
Nesse novo estado, com uma vida simples e solitária, necessidades muito limitadas
e os instrumentos que haviam inventado para satisfazê-las, os homens, gozando de
um ócio bem maior, empregaram-no na obtenção de várias espécies de
comodidades desconhecidas por seus pais; e este foi o primeiro jugo que eles,
inadvertidamente, se impuseram, e a primeira fonte de males que prepararam para
seus descendentes; porque, além de continuarem assim a amolecer o corpo e o
espírito, tais comodidades, ao se tornarem um hábito perderam quase todo seu
prazer e, ao mesmo tempo, ao se degenerarem em verdadeiras necessidades, a
sua privação se tornou mais cruel do que doce fora sua posse; e os homens se
sentiam infelizes ao perdê-las sem serem felizes por possuí-las.
Neste ponto, podemos entrever um pouco melhor como o uso da palavra se
estabeleceu ou se aperfeiçoou insensivelmente no seio de cada família, e pode-se
conjecturar ainda como diversas causas particulares puderam aumentar a
linguagem e acelerar seu progresso, tornando-a mais necessária.
Grandes inundações ou tremores de terra cercaram com água ou com precipícios as
regiões habitadas; revoluções do globo separaram e cortaram em ilhas porções do
continente. Podemos supor que um idioma comum tenha se formado antes entre
homens assim aproximados e forçados a viver juntos, do que entre aqueles que
erravam livremente nas florestas da terra firme. Assim, é bastante possível que
depois de suas primeiras tentativas de navegação, os insulares tenham trazido para
nós o uso da palavra; e é ao menos bastante verossímil que a sociedade e as
línguas tenham nascido nas ilhas e aí se aperfeiçoado antes de serem conhecidas
no continente.

A palavra aparece mais uma vez como fator importante para a construção da
sociedade.
Tudo começa a mudar de aspecto. Até então os homens, errando pelos bosques, os
homens, ao adquirirem uma situação mais fixa, aproximam-se lentamente, reúnemse em diversos bandos e, por fim, formam em cada região uma nação particular,
unida por costumes e caracteres, não por regulamentos e leis, mas pelo mesmo
gênero de vida e de alimentos e pela influência comum do clima. Afinal, uma
vizinhança permanente não pode deixar de engendrar alguma ligação entre diversas
famílias. Jovens de ambos os sexos habitam cabanas vizinhas; o relacionamento
efêmero, exigido pela natureza, logo induz a outro não menos agradável e mais
permanente, pela frequentação mútua. Acostumam-se a considerar diversos objetos
e a fazer comparações; insensivelmente, adquirem se ideias de mérito e de beleza,
as quais produzem sentimentos de preferência. Por muito se verem, não podem
mais deixar de novamente se verem. Insinua-se na alma um sentimento terno e
doce e, menor oposição, nasce um furor impetuoso; o ciúme nasce com o amor, a

discórdia triunfa, e a mais doce das paixões recebe sacrifícios de sangue humano. À
medida que as ideias e os sentimentos se sucedem, que o espírito e o coração são
ativados, o gênero humano continua a domesticar-se, as ligações se ampliam e os
laços se estreitam. Os homens habituam-se a se reunir diante das cabanas ou em
torno de uma grande árvore: o canto e a dança, verdadeiros filhos do amor e do
lazer, tornam-se o divertimento, ou melhor, a ocupação dos homens e mulheres
ociosos e agrupados. Cada um começa a olhar os outros e a desejar ser ele próprio
olhado, passando assim a estima pública a ter um preço. Aquele que cantava ou
dançava melhor, o mais belo, o mais forte, o mais hábil, ou o mais eloquente,
tornou-se o mais considerado; e este foi o primeiro passo para a desigualdade e ao
mesmo tempo para o vício: dessas primeiras preferências nasceram, de um lado, a
vaidade e o desprezo e, de outro, a vergonha e a inveja, e a fermentação causada
por esses novos germes produziu, por fim, compostos funestos à felicidade e à
inocência.

No trecho acima temos um ponto fundamental: a vaidade humana começa a
aparecer como um diferencial. Em outras palavras, a vaidade é um
sentimento que somente existe na medida em que os homens podem
comparar-se uns aos outros, ou seja, não existe vaidade no momento no qual
eles estão isolados (como é o caso dos homens no estado inicial desse
estado puro de natureza). Dito de outro modo, ao lado da propriedade
privada, Rousseau coloca a vaidade como origem das desigualdades entre
os homens.
Logo que os homens começaram a apreciar-se mutuamente, e que a ideia de
consideração se formou em seu espírito, cada um pretendeu ter direito a ela, e não
foi mais possível a ninguém deixar de tê-la impunemente. Saíram daí os primeiros
deveres da civilidade, mesmo entre os selvagens; e por isso, toda afronta voluntária
tornou-se um ultraje pois, no mal que resultava do insulto, o ofendido via o desprezo
da sua pessoa, muitas vezes mais insuportável que o próprio mal. Na medida em
que cada um punia o desprezo que lhe dispensavam, proporcionalmente à
importância que se atribuía, as vinganças tornaram-se terríveis, e os homens
sanguinários e cruéis. Eis precisamente o grau a que chegara a maioria dos povos
selvagens que conhecemos. É por não terem distinguido suficientemente as ideias,
e observado o quanto esses povos já estavam longe do primeiro estado de natureza,
que muitos se apressam a concluir que o homem é naturalmente cruel e que
necessita de polícia para amansá-lo. Ora, nada é tão meigo quanto ele no seu
estado primitivo, quando, colocado pela natureza à igual distância da estupidez dos
brutos e das verdades funestas do homem civil e, compelido da mesma forma pelo
instinto e pela razão a defender-se do mal que o ameaça, é impedido pela piedade
natural de fazer mal a alguém, sem a isso ser levado por alguma coisa, mesmo
depois de atingido por algum mal. Pois, segundo o axioma do sábio Locke, não pode
haver afronta onde não há propriedade.
Mas é preciso observar que a sociedade iniciada e as relações já estabelecidas
entre os homens exigiam deles qualidades diversas daquelas que possuíam na sua
constituição primitiva; que a moralidade começando a se introduzir nas ações
humanas, e constituindo cada um, perante as leis, o único juiz e vingador das
ofensas que recebia, a bondade que convinha ao puro estado de natureza não
convinha mais à sociedade nascente; que era preciso que as punições se tornassem
mais severas à medida que as ocasiões de ofender se tornavam mais frequentes; e

que cabia ao terror das vinganças ocupar o lugar de freio das leis. Assim, ainda que
os homens tivessem se tornado menos tolerantes, e que a compaixão natural já
tivesse sofrido alguma alteração, este período de desenvolvimento das faculdades
humanas, ao manter um equilíbrio entre a indolência do estado primitivo e a
petulante atividade do nosso amor-próprio, deve ter sido a época mais feliz e a mais
duradoura. Quanto mais se reflete sobre isso, mais se percebe que esse estado era
o menos sujeito às revoluções, o melhor para o homem e que certamente dele saiu
por algum acaso funesto que, para o bem-estar geral, jamais deveria ter acontecido.
O exemplo dos selvagens que foram encontrados quase todos nesse ponto, parece
confirmar que o gênero humano fora feito para sempre nele permanecer, que esse
estado é a verdadeira juventude do mundo, e que todos os progressos ulteriores
foram, aparentemente, outros tantos passos para a perfeição do indivíduo, e,
efetivamente, para a decrepitude da espécie. Enquanto os homens se contentaram
com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a coser suas roupas de pele com
espinhos ou cerdas, a se enfeitar de plumas e de conchas, a pintar o corpo de
diversas cores, a aperfeiçoar ou embelezar seus arcos e flechas, a esculpir com
pedras afiadas alguns botes de pescadores ou alguns grosseiros instrumentos
musicais; em uma palavra, enquanto se dedicaram apenas às obras que um único
homem podia criar, e a artes que não necessitavam do concurso de várias mãos,
eles viveram livres, sãos, bons e felizes, tanto quanto o poderiam ser pela sua
natureza, e continuaram a desfrutar entre si as doçuras de um comércio
independente: mas desde o momento em que um homem teve necessidade do
auxílio de um outro, desde que se apercebeu de que seria útil a um só indivíduo
contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade, a propriedade se
introduziu, o trabalho se tornou necessário e as vastas florestas se transformaram
em campos aprazíveis, que foi preciso regar com o suor dos homens e, nos quais,
viu-se logo a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas. A
metalurgia e a agricultura foram as duas artes cuja invenção Produziu esta grande
revolução. Para o poeta, foram o ouro e a prata, mas para o filósofo, foram o ferro e
o trigo que civilizaram os homens e perderam o gênero humano. Tanto um como o
outro eram desconhecidos pelos selvagens da América, que por isso sempre
permaneceram nesse estado; os outros povos parecem mesmo ter permanecido
bárbaros enquanto praticaram uma destas artes sem a outra. E talvez uma das
melhores razões por que a Europa foi, senão mais cedo, pelo menos mais
constantemente e melhor policiada do que as outras partes do mundo, é ser ela, ao
mesmo tempo, a mais abundante em ferro e a mais fértil em trigo. É difícil conjeturar
como os homens chegaram a conhecer e a empregar o ferro; pois não se pode crer
que eles tenham imaginado por si mesmos em extrair a matéria da mina, e dar-lhe o
preparo necessário para colocá-la em fusão, antes de saber o que daí resultaria. Por
outro lado, menos ainda se pode atribuir esta descoberta a algum incêndio acidental,
porque as minas só se formam em lugares áridos e desprovidos de árvores e
plantas; podendo-se até dizer que a natureza tenha tomado precauções para
ocultar-nos esse segredo fatal. Não resta, pois, senão a circunstância extraordinária
de algum vulcão que, vomitando matérias metálicas em fusão, terá dado aos
observadores a ideia de imitar essa operação da natureza. Seria preciso ainda supor
muita coragem e previdência para executar um trabalho tão penoso e imaginar com
tal antecedência as vantagens que dele podiam tirar — o que convém apenas aos
espíritos já mais desenvolvidos do que estes deviam ser. Quanto à agricultura, o seu
princípio foi conhecido muito antes do estabelecimento de sua prática e de modo

algum é possível que os homens, continuamente ocupados em obter sua
subsistência das árvores e das plantas, não formassem imediatamente a ideia dos
meios empregados pela natureza para a geração dos vegetais; seu engenho, porém,
penas se voltou para este lado provavelmente bem mais tarde, seja porque as
árvores — que, ao lado da caça e da pesca lhe forneciam alimento — não
necessitavam de seus cuidados; seja por desconhecerem o uso do trigo, por falta de
instrumentos para cultivá-lo, por não preverem uma necessidade futura ou, enfim,
por falta de meios para impedir os outros de se apropriarem do fruto de seu trabalho.
Tornando-se mais hábeis, pode-se crer que, com pedras cortantes e bastões
pontudos começaram a cultivar alguns legumes ou raízes em volta de suas cabanas,
muito tempo antes de saber preparar o trigo e de ter os instrumentos necessários
para a cultura em grande escala. Sem contar que, para dedicar-se a esta ocupação
e semear a terra, é preciso primeiro resolver perder alguma coisa antes para ganhar
muito depois; precaução bem distante da tendência de espírito do homem selvagem,
que, como já disse, acha difícil pensar pela manhã em suas necessidades da noite.
A invenção das outras artes foi, pois, necessária para forçar o gênero humano a
dedicar-se à arte da agricultura. Desde que se necessitou de homens para fundir e
forjar o ferro outros homens foram necessários para alimentar aqueles. Quanto mais
o número de trabalhadores foi se multiplicando, menos houve mãos para atender a
subsistência comum, sem que com isso houvesse menos bocas para consumi-la.
Como uns precisavam de comestíveis necessidades de trigo, e, trabalhando
igualmente, um ganhava muito enquanto o outro vivia em dificuldades. Assim, a
desigualdade natural insensivelmente se desenvolve com a desigualdade de
combinação, e as diferenças entre os homens — desenvolvidas pelas diferenças de
circunstância — tornam-se mais sensíveis, mais permanentes em seus efeitos, e
começam, na mesma medida a influir na sorte dos particulares. Tendo as coisas
chegado a esse ponto, é fácil imaginar o resto. Não me deterei descrevendo a
invenção sucessiva das outras artes, o progresso das línguas, a prova e o emprego
dos talentos, a desigualdade das fortunas, o uso ou o abuso das riquezas, nem
todos os seus respectivos detalhes que cada qual pode imaginar à vontade. Limitarme-ei somente a dar uma olhada no gênero humano tal como se apresenta nesta
nova ordem de coisas. Eis então todas nossas faculdades desenvolvidas, a memória
e a imaginação em ação, o amor-próprio envolvido, a razão em atividade e o espírito
chegando quase ao limite da perfeição de que é suscetível. Aí são acionadas as
qualidades naturais, são estabelecidas a posição e o destino de cada homem, não
somente quanto à quantidade de bens e o poder de servir ou de prejudicar, mas
quanto ao espírito, à beleza, à força ou à destreza, quanto aos méritos e aos
talentos; e sendo tais qualidades as únicas que poderiam merecer consideração,
desde logo foi preciso tê-las ou afetá-las. Em proveito próprio, era preciso também
mostrar-se diferente do que se era realmente. Ser e parecer tornaram-se duas
coisas completamente diferentes e, desta distinção, resultaram a ostentação
imponente, a astúcia enganadora e todos os vícios que formam seu cortejo. Por
outro lado, o homem, de livre e independente que antes era, ei-lo, por uma multidão
de novas necessidades, submetido por assim dizer a toda a natureza, e sobretudo a
seus semelhantes, dos quais, num certo sentido, se torna escravo mesmo tornandose seu senhor: rico, ele necessita de seus serviços; pobre, precisa de seus auxílios,
e a mediocridade não o coloca de forma alguma em situação de viver sem eles. É
preciso então que procure incessantemente interessá-los pelo seu destino e fazer
com que achem que o benefício deles, na realidade ou na aparência, reside em

trabalharem para o seu próprio: o que o torna trapaceiro e artificial com uns,
arrogante e duro papa com outros e o coloca na contingência de enganar a todos
aqueles de que necessita, quando não pode se fazer por eles temido em troca do
ferro, outros descobriram enfim o segredo de empregar o ferro na multiplicação dos
comestíveis. Daí nasceram, de um lado, a lavoura e a agricultura e, de outro, a arte
de trabalhar os metais e de multiplicar o seu uso. Da cultura de terras resultou
necessariamente sua partilha, e da propriedade, uma vez reconhecida, as primeiras
regras de justiça: pois, para entregar a cada um o que é seu, é preciso que cada um
possa ter alguma coisa; além disso, começando os homens a voltar seu olhar para o
futuro, e tendo todos alguns bens a perder, nenhum deixou de temer a represália
pelos danos que poderia causar a outrem. Esta origem se mostra ainda mais natural
por ser impossível conceber a ideia da propriedade nascendo de algo que não seja
a mão-de-obra; pois hão se compreende como, para se apropriar das coisas que
absolutamente não produziu, o homem possa nisso colocar mais do que seu
trabalho. É somente o trabalho que, dando ao cultivador um direito sobre o produto
da terra que ele trabalhou dá-lhe, consequentemente, direito sobre a gleba, pelo
menos até a colheita e, desta forma, de ano a ano — o que, tornando-se uma posse
contínua, transforma-se facilmente em propriedade. Quando os antigos, diz Grotius,
deram a Ceres o epíteto de legisladora, e a uma festa celebrada em sua honra, o
nome de Tesmoforia, queriam dar a entender com isso que a partilha das terras
havia produzido uma nova forma de direito, quer dizer, o direito de propriedade,
diferente daquele que resulta da lei natural. As coisas teriam continuado sempre
nesse estado se os talentos fossem iguais e se, por exemplo, o emprego do ferro e
o consumo dos alimentos estivessem sempre em um perfeito equilíbrio, mas a
proporção que em nada se apoiava logo sé rompeu; o mais forte trabalhava mais, o
mais esperto tirava melhor partido do seu trabalho, o mais engenhoso encontrava
meios para abreviar a faina, o lavrador tinha mais necessidade de ferro ou o ferreiro
mais ou não julga de seu interesse ser-lhes útil. Enfim, a ambição voraz, o ardor de
elevar sua fortuna relativa, menos por uma verdadeira necessidade do que para
colocar-se acima dos outros, inspira a todos os homens uma triste tendência a
prejudicarem-se mutuamente; uma inveja secreta e tanto mais perigosa que, para
dar seu golpe com maior segurança, frequentemente usa a máscara da
benevolência; em uma palavra, há de um lado, concorrência e rivalidade, de outro,
oposição de interesses, e sempre o desejo oculto de fazer seu lucro às custas de
outrem: todos esses males constituem o primeiro efeito da propriedade e o cortejo
inseparável da desigualdade nascente. Antes de serem inventados os sinais
representativos das riquezas, elas não podiam consistir senão em terras e em
animais, os únicos bens reais que os homens podiam possuir. Ora, quando as
herdades cresceram em número e em extensão, a ponto de cobrir o solo inteiro e de
todas se tocarem, uns só puderam prosperar às custas dos outros, e os
supranumerários que a fraqueza ou a indolência, por sua vez, haviam impedido de
as adquirir, tornaram-se pobres sem haver nada perdido, porque, tudo mudando à
sua volta, somente eles não mudaram e foram obrigados a receber ou a roubar sua
subsistência da mão dos ricos; daí começaram a nascer, segundo as diversas
características de uns e de outros, a dominação e a servidão, ou a violência e os
roubos. Os ricos, de seu lado, mal conheceram o prazer de dominar, logo
desprezaram todos os outros e, servindo-se de seus antigos escravos para
submeter outros, só pensaram em subjugar e dominar seus vizinhos, tal como lobos

famintos que, uma vez comendo carne humana, recusaram qualquer outro alimento
e querem somente devorar homens.
Assim, os mais poderosos ou os mais miseráveis, fazendo de suas forças ou de
suas necessidades uma espécie de direito ao bem alheio, equivalente, segundo eles,
ao de propriedade, a igualdade rompida foi seguida da mais indigna desordem;
assim as usurpações dos ricos, as extorsões dos pobres, as paixões desenfreadas
de todos, abafando a piedade natural e a voz ainda fraca da justiça, tornaram os
homens avaros, ambiciosos e maus. Ergueu-se entre o direito do mais forte e o do
primeiro ocupante um conflito perpétuo que não terminava senão em combates e
mortes. A sociedade nascente foi colocada no mais horrível estado de guerra: o
gênero humano, aviltado e desolado, não podendo mais retornar sobre seus passos,
nem renunciar às aquisições infelizes que realizara, ficou às portas da ruína por não
trabalhar senão para sua vergonha, abusando das faculdades que o dignificam.
Attonitus novitate mali, divesque misenque,
Effugere optat opes, et quae modo voverat odit.
Não é possível que os homens não tenham afinal refletido sobre uma situação tão
miserável e sobre as calamidades que os afligiam. Os ricos sobretudo logo
perceberam o quanto lhes era desvantajosa uma guerra perpétua cujos gastos só
eles pagavam, e na qual tanto o risco de sua vida como o dos bens particulares
eram comuns. Além disso, qualquer aparência que pudessem dar às suas
usurpações, sabiam muito bem que elas estavam apoiadas num direito precário e
abusivo e que, tendo sido adquiridas apenas pela força, esta mesma força poderlhes-ia arrebatá-las sem que disso pudessem lamentar-se. Os enriquecidos, só pela
indústria, não podiam tampouco basear sua propriedade em melhores títulos. Por
mais que dissessem: “Fui eu quem construiu esse muro, ganhei esse terreno com o
meu trabalho”, outros poderiam responder-lhes: “Quem vos deu as demarcações e
por que razão pretendeis ser pagos, às nossas custas, por um trabalho que jamais
vos impusemos. Ignorais que uma multidão de vossos irmãos perece ou sofre pela
necessidade daquilo que tendes em excesso, e que seria preciso um consentimento
expresso e unânime do gênero humano para vos apropriardes, da subsistência
comum, de tudo o que ultrapasse a vossa?” Destituído de razões válidas para se
justificar e de forças suficientes para se defender, esmagando facilmente um
particular, mas esmagado ele próprio por grupos de bandidos, sozinho contra todos,
e não podendo, dado às invejas mútuas, se unir com seus iguais contra os inimigos
unidos pela esperança comum do saque, o rico, forçado pela necessidade,
concebeu enfim o projeto mais premeditado que até então havia passado pelo
espírito humano. Tal projeto consistiu em empregar em seu favor as próprias forças
daqueles que o atacavam, fazer de seus adversários seus defensores, inspirar-lhes
outras máximas e dar-lhes outras instituições que lhe fossem tão favoráveis quanto
lhe era contrário o direito natural.
Com tal objetivo, depois de expor a seus vizinhos o horror de uma situação que
armava a todos, uns contra os outros, que tornava Suas posses tão onerosas
quanto o eram suas necessidades, e na qual ninguém encontrava segurança, fosse
na pobreza ou na riqueza, inventou facilmente razões enganadoras para fazer com
que aceitassem seu objetivo: “Unamo-nos – disse-lhes - para defender os fracos da
opressão, conter os ambiciosos, e assegurar a cada um a posse daquilo que lhe
pertence: instituamos regras de justiça e de paz às quais todos sejam obrigados a
se submeter, que não façam exceção a ninguém, e que de certo modo reparem os
caprichos da fortuna através da igual submissão do poderoso e do fraco a deveres

mútuos. Em uma palavra, em lugar de voltar nossas forças contra nós mesmos,
reunamo-las em um poder supremo que nos governe segundo sábias leis, que
proteja e defenda todos os membros da associação, expulse os inimigos comuns, e
nos mantenha em concórdia eterna “.
Foi preciso muito menos que o equivalente a esse discurso para conduzir homens
rudes, fáceis de seduzir, que aliás tinham demasiadas questões para deslindar entre
si para poderem se abster de árbitros, e demasiada avareza e ambição para
poderem se abster de senhores por muito t empo. Todos correram ao encontro de
seus grilhões, crendo assegurar sua liberdade pois, com muita razão reconhecendo
as vantagens de um estabelecimento político, não tinham bastante experiência para
prever seus perigos: os mais capazes de pressentir os abusos eram precisamente
aqueles que esperavam poder se aproveitar dos mesmos e até os sábios
compreenderam que seria preciso sacrificar uma parte de sua liberdade para
conservar a outra, tal como um ferido permite que lhe amputem o braço para salvar
o resto do corpo. Tal foi ou teve de ser a origem da sociedade e das leis, que
propiciaram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico destruíram
irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e
da desigualdade, fizeram de uma hábil usurpação um direito irrevogável e que, para
o proveito de alguns ambiciosos, daí em diante sujeitaram todo o gênero humano ao
trabalho, servidão e à miséria. Vê-se facilmente como o estabelecimento de uma
única sociedade tornou indispensável o de todas as outras como foi preciso se unir,
por sua vez, para enfrentar forças conjuntas. As sociedades, multiplicando-se ou
estendendo-se rapidamente, cobriram logo toda a superfície da terra e não foi mais
possível encontrar no universo um único lugar onde se pudesse escapar ao Jugo e
subtrair-se à espada frequentemente mal empunhada, que cada homem
perpetuamente vê suspensa sobre sua cabeça.

Qual é a origem da submissão? De acordo com Rousseau, não seria na
vontade de Deus, mas num contrato estabelecido pelos homens. Em
outras palavras, mesmo o primeiro contrato, que ele considerava falso, não
estava fundamentado na vontade de Deus. Neste caso, como afirmamos
acima, é preciso criar um espaço para que um segundo contrato, esse sim
verdadeiro e legítimo, que esteja fundamentando na vontade geral.

