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RESUMO 

 

Este trabalho analisou as funções atribuídas à vontade e à virtude na história da teoria 

das formas de governo em relação com a possibilidade de participação do povo no poder com 

o objetivo de compreender as funções que tais conceitos recebem no Contrato Social de Jean-

Jacques Rousseau para possibilitar a participação do povo no processo de decisões políticas. A 

análise partiu de quatro pilares, a teoria das formas de governo, a ideia do bem comum, a ideia 

de tirania do povo e o que foi chamado de núcleo argumentativo da filosofia política. Através 

da comparação de diversos autores divididos por épocas, chegamos aos núcleos argumentativos 

de cada época. Mostramos que o núcleo argumentativo da filosofia política antiga compõe-se 

de uma sociedade hierarquizada, na qual apenas aqueles que obtêm a virtude podem, através 

das leis, conduzir a sociedade ao bem comum; que os pensadores romanos já começaram a 

introduzir a ideia de freio do poder no núcleo antigo; que o núcleo medieval realiza uma 

pequena alteração no núcleo antigo, identificando a virtude com a vontade de Deus, colocando, 

desta forma, a Igreja Católica acima dos poderes terrenos, como detentora da virtude; que a 

transição do núcleo medieval para o moderno começou ainda no medievo a se aprofundou 

através da desconfiança na virtude, da valorização da vontade terrena e do ataque à virtude da 

Igreja; que o núcleo moderno começa a se formar através da ideia de um mecanismo capaz de 

permitir que a vontade governe em direção ao bem comum, terminando por formar um 

mecanismo composto por três poderes, sistema de freio do poder, estado de legalidade, direitos 

naturais e vontade na centralidade do núcleo. Concluímos que as tendências modernas que 

levam à formação do núcleo moderno atingem seu ápice no pensamento de Rousseau, que 

desenvolve o conceito de vontade geral e um mecanismo de expressão desta capaz de 

harmonizar a participação de todo o povo no poder com a máquina política, o bem comum e a 

ideia de tirania do povo.  

 

Palavras-chaves: Filosofia política – poder – povo – Estado – formas de governo – virtude – 

vontade – Rousseau – vontade geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work analyzed the functions attributed to the will and to the virtue in the history of 

the forms of government’s theory in relation to the possibility of participation of the people in 

power in order to unsderstand the functions that this concepts are given in the Jean-Jacques 

Rousseau’s Social Contract to enable the people’s participation in the process of political 

decisions. The analysis started from four pilars, the forms of government’s theory, the idea of 

commom good, the idea of people’s tyranny and what was called the argumentative core of 

political philosophy. Through the comparison of several authors divided by periods, we come 

to the argumentative core of each period. We showed that the argumentative core of ancient 

political philosophy consists of a hierarchical society, where only those who obtain the virtue 

can, throught laws, lead society to the common good; that roman thinkers have already begun 

to introduce de idea of power check in the ancient core; that the medieval core makes a small 

change in the ancient core, identifying virtue with God’s will, putting thus the Catholic Church 

over the earthly powers, as holder of virtue; that the transition from medieval to modern core 

yet begun in the Middle Ages through the deepened of the distrust of virtue, the valorization of 

earthly will and the attack on the virtue of the Church;  that the modern core begins to form 

itself through the idea of a mechanism capable to allow the will to govern towards the common 

good, terminating by formimg a mechanism composed of three powers, system of power check, 

state of legality, natural rights and the will in the core’s centrality. We concluded that the 

modern trends that lead to the formation of the modern core reaches its summit in Rousseau’s 

thought, which develops the concept of general will and a mechanism of expression capable of 

the participation of all people with the political machine, the common good and the idea of 

people’s tyranny. 

 

Keywords: Political philosophy – power – people – State – forms of government – virtue – will 

– Rousseau – general will. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação é o aprofundamento em um ponto crucial de uma pesquisa que viemos 

desenvolvendo há alguns anos desde o bacharelado de filosofia, sobre a questão do poder do 

povo e a possibilidade do povo no poder. O início desta pesquisa se deu a partir de discussões 

que tivemos nas aulas de filosofia política e também entre os colegas universitários. A questão 

principal sobre a qual nos detivemos foi: Por que certas necessidades do povo são prometidas 

há tanto tempo e em tantas campanhas políticas e nunca são satisfeitas? Outras questões advêm 

desta primeira: Por que inúmeras vezes o dinheiro público é gasto com questões supérfluas 

quando tais necessidades do povo são prometidas há tanto tempo e nunca cumpridas? Por que 

o povo não participa da decisão a respeito do gasto do dinheiro público, que, em teoria, é seu 

próprio dinheiro? Por que, se o poder pertence ao povo, como afirma a teoria política moderna, 

o povo possui tão pouco poder para tomar decisões políticas? Por que o povo precisa de alguém 

que decida por ele? 

 Em nossa monografia de conclusão do bacharelado, intitulada O Poder do Povo: Da 

impossibilidade do povo obter a virtude à vontade geral de Rousseau (2011), procuramos trazer 

tais questionamentos mais à realidade prática na introdução, utilizando como exemplo a questão 

da saúde: Sendo a saúde algo que todos precisam ou certamente precisarão um dia, ou seja, um 

ponto pacífico (utilizando uma linguagem jurídica), uma unanimidade entre o povo e entre os 

candidatos aos cargos políticos, que sempre prometem melhorar a saúde em todas as eleições, 

por que a saúde pública no Brasil permanece em situação tão precária? Esta questão possui dois 

lados, já sendo uma demonstração da falta de poder do povo e perguntando pelo motivo do 

povo não ter poder. 

 A resposta que encontramos em nossa monografia, através da história da teoria das 

formas de governo foi a de que, desde a antiguidade, considera-se que o povo deve ficar fora 

do poder pela impossibilidade do povo obter a virtude, que seria para poucos. Com o decorrer 

da história da teoria das formas de governo, esta noção vai sendo alterada, identificando-se a 

virtude com a vontade de Deus no período medieval até que, na modernidade, quem passa a 

determinar a direção do governo ao bem comum é, teoricamente, a vontade do povo. Porém, 

uma ressalva é feita (nos filósofos que estudamos, John Locke e o Barão de Montesquieu): A 

vontade do povo deve ser representada pelos cidadãos que possuem a virtude. Dessa forma, a 

virtude na modernidade permanece na centralidade da teoria das formas de governo como 

aquilo que, na prática, dirige o governo ao bem comum. 
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 A virtude termina por ser retirada da centralidade da teoria das formas de governo em 

Rousseau, quando ele afirma que é através da vontade geral que o governo se dirige ao bem 

comum, ficando o povo, em sua totalidade, a cargo do poder legislativo. E é neste ponto que 

este trabalho se deterá e se aprofundará. Para colocar o povo no poder e não fazer um retrocesso 

no pensamento político moderno, Rousseau teve que lidar com várias questões. Não descarta a 

ideia de tirania do povo, retira a virtude da centralidade da teoria das formas de governo e ainda 

mantém um lugar para a virtude no seu governo legítimo descrito no Contrato Social. 

 A justificativa deste trabalho é que o principal argumento encontrado na filosofia 

política para que o povo permaneça de fora do processo de tomada de decisões políticas é o que 

podemos denominar tirania do povo. A importância do estudo da possibilidade do povo no 

poder em Jean-Jacques Rousseau se dá pelo fato de que Rousseau não simplesmente descartou 

o argumento da tirania do povo nem tentou contornar o problema com uma forma de governo 

representativa, mas buscou um mecanismo, a vontade geral, através do qual o povo pode estar 

no poder sem se tornar uma massa irracional e tirana de si mesma, além de manter a virtude em 

sua teoria das formas de governo (ROUSSEAU, 1780-1789d, II-III; VI-I). 

 O estudo da virtude e da vontade em Rousseau está no cerne desta questão, sendo, a 

nosso ver, crucial para que possamos pensar os problemas ocasionados pela forma de governo 

sob a qual vivemos, assim como a nossa própria forma de governo. 

 A necessidade de pensar a forma de governo sob a qual se vive se mostrou desde a 

Antiguidade, como pretendemos expor mais detalhadamente ao longo do trabalho, e, neste 

momento específico no qual estamos, quando a nossa Constituição Federal de 1988 apresenta 

grandes sinais de desgaste, quando a corrupção parece dominar cada parte da nossa máquina 

política e quando já está mais do que comprovado que nossa máquina é incapaz de se dirigir ao 

bem comum, tal necessidade se torna urgência. 

 A partir de tais reflexões, estabelecemos o seguinte problema principal: Qual a função 

dos conceitos virtude e vontade no Estado legítimo de Jean-Jacques Rousseau, descrito no 

Contrato Social, em relação à participação do povo no poder? 

Para responder a tal questão, estabelecemos as seguintes questões secundárias: 

Qual a função dos conceitos virtude e vontade na história da teoria das formas de 

governo e sua relação com a possibilidade do povo no poder? 

Como Rousseau conceitua virtude e que função a virtude cumpre no Estado 

legítimo do Contrato Social? 

Como Rousseau conceitua vontade e qual função a vontade cumpre no Estado que 

surge a partir do contrato social? 
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 A partir desta problematização, estabelecemos como objetivo principal analisar quais 

funções foram atribuídas à vontade e à virtude na história da teoria das formas de governo 

em relação com a possibilidade de participação do povo no poder, para, a partir de tal 

análise, entender a função que tais conceitos recebem no contrato social para possibilitar 

a participação do povo no processo de decisões políticas.  

 Para cumprir o objetivo principal, colocamos três objetivos secundários, que são: 

 Demonstrar, no primeiro capítulo, o papel da virtude e da vontade na história da teoria 

das formas de governo, e as mudanças que tais conceitos sofrem da Antiguidade à Modernidade, 

em relação à possibilidade de participação do povo no poder. Para reconstruir tal história 

escolhemos os seguintes textos e autores: História, de Heródoto (1920), A República, de Platão 

(1965; 1903), A Política, de Aristóteles (1985; 1998; 1957), a História, de Políbio (1893; 1889; 

2000), Da República, de Cícero (1985), A Cidade de Deus, de Santo Agostinho (1961), De 

Regno, de São Tomás de Aquino (1949), Sobre o Poder Régio e Papal, de João Quidort (1989), 

Brevilóquio sobre o Principado Tirânico, de Guilherme de Ockham (1988), O Defendor da 

Paz, de Marsílo de Pádua (2005), Comentários sobre a Primeira Década de Tito Lívio (1994) 

e O Príncipe (2001), de Maquiavel, algumas teses de Lutero, O Leviatã, de Thomas Hobbes 

(1979), Segundo Tratado sobre o Governo, de John Locke (2001) e Do Espírito das Leis, de 

Montesquieu (1979). 

 Trabalhar, no segundo capítulo, o conceito de virtude na obra política de Jean-Jacques 

Rousseau, analisando diversas obras nas quais Rousseau trata sobre o assunto e buscando 

compreender a diferença fundamental entre a virtude em Rousseau e a concepção antiga da 

virtude. 

 Buscar entender, no terceiro capítulo, os conceitos vontade de todos, vontade do corpo 

e vontade geral na obra política de Rousseau e a relação de tais vontades com a ideia de tirania 

do povo e com a questão da possibilidade do povo no poder.  

 O trabalho será realizado através de pesquisa bibliográfica. A leitura dos textos será 

orientada pela hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, presente no livro Verdade e 

Método (1999), em especial o que diz respeito ao círculo hermenêutico. O método de trabalho 

mais propriamente dito é o método histórico, comparando os conceitos de virtude e vontade em 

Rousseau com os significados que tais conceitos tiveram em épocas anteriores. Por fim, o 

recorte e a base teórica do trabalho é teoria das formas de governo nos filósofos e livros 

anteriormente já citados. A escolha de tais autores (tendo consciência de que escolhas desse 

tipo sempre carregam algo de arbitrariedade) foi feita no sentido de se ter um panorama do 

pensamento político de cada época. 
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 Os textos de Rousseau que servirão de base para a pesquisa serão aqueles mais 

diretamente relacionados à filosofia política, ou seja, aqueles conhecidos como as obras de 

política de Rousseau, que são: Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade 

entre os Homens (1999; 1780-1789c), O Contrato Social (1975; 1780-1789d) (a obra principal 

a ser analisada no trabalho), Discurso sobre a Economia Política (1780-1789b), Considerações 

sobre o Governo da Polônia, e sobre sua Reforma Projetada (1780-1789a) e Projeto de 

Constituição para a Córsega (1915). Também foram utilizados o Discurso sobre as Ciências 

e as Artes (1999) e o Emílio (1995), que são mais voltados para a questão da virtude, mas 

também possuem um forte conteúdo político. 

 O sistema de referências utilizado será o sistema autor-data, de acordo com a NBR 

10520, 2002. Ao sistema autor-data serão acrescidas as referências clássicas como mais 

comumente encontradas nos estudiosos de cada autor. As referências clássicas foram 

acrescentadas tanto após o sistema autor-data, separadas por ponto e vírgula, quanto apenas 

entre parênteses ao longo do texto. Os títulos dos livros serão escritos por extenso no corpo do 

texto para facilitar a identificação dos mesmos pelo leitor. Os gráficos estão em anexo, 

numerados e indicados na lista de gráficos fornecida anteriormente.   
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1  MARCO TEÓRICO 

 

 A função deste marco teórico é fornecer o instrumental e a base teóricos que sustentará 

e orientará este trabalho. Serão quatro pilares bem definidos que fornecerão apoio e 

direcionarão a pesquisa deste ponto inicial até Jean-Jacques Rousseau: a teoria das formas de 

governo, a ideia do bem comum, a ideia de tirania do povo e o que denominarei núcleo 

argumentativo da filosofia política.  

 

1.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DAS FORMAS DE GOVERNO E O 

SURGIMENTO DO BEM COMUM 

 

A teoria, ou tipologia, das formas de governo, de acordo com Norberto Bobbio (1980), 

é um dos temas recorrentes na história do pensamento político. A maior parte dos filósofos 

políticos fizeram uma teoria acerca do assunto, elaborando conceitos e examinando os mesmos, 

deixando para nós a herança conceitual através da qual pensamos a organização da nossa 

própria sociedade, assim como a noção de que nossa sociedade sempre poderia ser organizada 

de uma outra forma, ou seja, melhor organizada. 

 A possibilidade de pensarmos a nossa própria forma de governo surgiu, ao que tudo 

indica, e aqui nos baseamos nas aulas do professor Donald Kagan (2012), na Grécia Antiga, 

quando foi ultrapassada a ideia, que parece ser o modo inicial de poder político, de que o poder 

é uma prerrogativa do rei. O rei teria uma ligação qualquer com as divindades de um povo, ou 

seria ele mesmo um deus, e o seu poder estaria justificado nesta ligação, ou seja, o rei governaria 

segundo a vontade dos deuses e a primeira das formas de governo seria a que os gregos 

denominaram monarquia, o governo de um. 

 Esta ligação divina entre poder e religião começa a ser superada na Grécia Antiga, 

provavelmente, mas ressaltando que nunca podemos ter certeza disso, no período que foi 

chamado Idade das Trevas da Grécia Antiga (1100 a.C – 750 a.C), quando aconteceu algo que 

não se sabe exatamente o que foi, mas que levou ao colapso a antiga monarquia grega, assim 

como a própria sociedade grega. O cenário desastroso desta Idade das Trevas, resumindo por 

demais, permitiu o surgimento da polis grega, assim como o pensamento sobre como essa polis 

deveria se organizar (KAGAN, 2012). Vale ressalvar que não é neste momento que surgiu a 

teoria das formas de governo, mas sim experiências políticas em um cenário no qual não havia 

um poder centralizador e irresistível como havia outrora e nos moldes daquela monarquia 

original relacionada aos deuses. Também vale ressalvar que a superação da ligação divina entre 
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poder e religião não se dá de uma forma radical, mas como o surgimento de um questionamento 

e do início de uma percepção de que as leis e a organização política nascem dos homens, afinal, 

os gregos estavam, de fato, construindo, naquele exato momento, as suas polis. 

 Norberto Bobbio (1980), ao falar dos dois aspectos da teoria das formas de governo, 

afirma que as primeiras grandes classificações do gênero, nas quais devemos destacar as de 

Platão e Aristóteles, surgiram a partir da observação das cidades helênicas. Sobre os dois 

aspectos referidos, Bobbio conceitua como sendo um descritivo, aquele no qual o filósofo 

político age como um botânico que simplesmente cataloga as espécies, resultando em uma 

tipologia das formas de governo, e outro prescritivo, no qual o filósofo diz quais formas de 

governo são boas e quais são más, qual é melhor que outra, se todas são boas, se todas são más, 

se há boas e más, além de afirmar qual é a melhor, e, claro, a pior, forma de governo. O aspecto 

prescritivo do filósofo político, de acordo com Bobbio e no que concordamos, vem da crença 

de que o filósofo, ao estudar as formas de governo, pode interferir na sociedade, ou seja, pode 

mudar a sociedade através das ideias. 

 Pois bem, voltando à história grega, a nossa hipótese sobre o assunto, que, claro, não 

pode ser provada com absoluta certeza, é a de que o bem comum surge nesse contexto, de 

reconstrução, de busca de novas formas de organização, de um mundo que entrou em colapso, 

por qualquer que seja o motivo. E a questão do bem comum está diretamente relacionada com 

o juízo de valor que se faz sobre os governos, ou seja, o objetivo, a direção, do governo, que 

antes era obscura, desconhecida, por ser a vontade dos deuses, passa a ser bem estabelecida, o 

bem comum, e a melhor forma de governo é aquela que atinge o bem comum e não deixa seu 

objetivo escapar, enquanto que a pior é aquela que mais se distancia do mesmo. 

 Sobre a questão da melhor forma de governo, Bobbio (1980) faz uma classificação 

interessante, de três pontos: (1) alguns filósofos idealizam uma forma histórica, que é quando 

se toma por modelo a forma de governo de algum Estado em particular, mas idealizando o 

mesmo, como aconteceu com Atenas, Esparta, Roma, a República de Veneza e a Inglaterra; (2) 

outros combinam elementos de todas as formas boas, buscando retirar seus defeitos e manter 

suas qualidades, sendo esta a abordagem mais frequentes dos filósofos que defendem o Estado 

misto; e (3) outros recorrem simplesmente à imaginação, construindo a melhor forma de 

governo através de elaboração mental, logo, é neste ponto que se situam as utopias. 

Consideramos que o Estado legítimo de Rousseau se situa neste terceiro ponto, mas não se trata 

de uma pura utopia, mas de uma síntese das tendências do pensamento político moderno, o que 

será discutido mais adiante. 
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 Seja qual for a melhor forma de governo, a teoria das formas de governo funciona a 

partir daquilo que denominamos em nossa monografia de conclusão do bacharelado como o 

núcleo argumentativo da filosofia política, uma denominação talvez abrangente demais, mas 

que se fundamenta na colocação da teoria das formas de governo no centro da filosofia política. 

O núcleo da filosofia política consiste na ideia de que o governo deve se dirigir ao bem comum 

e há algo que o governante possui que garante a direção correta do governo. Na filosofia antiga, 

o que mantém o governo no rumo certo é a virtude do governante. A falta de virtude do 

governante desvia o governo do bem comum, o que é denominado degeneração ou corrupção.  

 

1.2  A IDEIA DE TIRANIA NO POVO 

 

 A ideia de tirania do povo surge na Grécia Antiga a partir (tecnicamente, pois nunca se 

pode afirmar quando surge uma ideia) das observações de Sócrates dos rumos que tomavam a 

democracia grega e da observação de Platão sobre a morte de Sócrates (PESSANHA, 1999; 

PLATÃO, 1965; ARISTÓTELES, 1998). A partir do núcleo da filosofia política, podemos 

explicar a ideia de tirania do povo do seguinte modo: O governo deve se dirigir ao bem comum. 

Na democracia, nas assembleias, que é onde se decide os rumos do governo, o povo deve buscar 

o bem comum. Quando um indivíduo vai às assembleias buscar o seu bem particular e consegue 

convencer seus concidadãos de que seu bem particular é o bem comum, o governo desvia seu 

caminho e se degenera. E como esse indivíduo consegue convencer todos os outros? Através 

da retórica. Ou seja, através da retórica os indivíduos conseguem perverter a finalidade do 

governo e transformar o corpo político em uma massa irracional. É nesse ponto que surge a 

tirania do povo. Quando o povo desvia o governo do bem comum, vira tirano de si mesmo 

(PIRES, 2011). 

 Nesse ponto, vale a transcrição do trecho no qual Aristóteles fala sobre isso em A 

Política, quando trata da quarta forma de democracia: 

 

Ela exibe a igualdade absoluta, isto é, a lei coloca os pobres no mesmo nível 

que os ricos [...] Pois se a alma da democracia consiste, como pensam alguns, 

na liberdade, sendo todos iguais a este respeito, devem ter a mesma parte nos 

bens civis e principalmente nos grandes cargos [...] Mas, se todos são 

indistintamente admitidos no governo, é a massa que se sobressai e, sendo os 

pobres assalariados, podem deixar o trabalho e permanecer ociosos, não os 

retendo em casa a preocupação com seus próprios negócios. É, pelo contrário, 

um obstáculo para os ricos que não assistem às Assembléias nem se 

preocupam com o papel de juiz. Resulta daí que o Estado cai no domínio da 

multidão indigente e se vê subtraído ao império das leis. Os demagogos 

calcam-nas com os pés e fazem predominar os decretos. Tal gentalha é 
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desconhecida nas democracias que a lei governa. Os melhores cidadãos têm 

ali o primeiro lugar. Mas onde as leis não têm força pululam os demagogos. 

O povo torna-se tirano. [...] o povo, tendo sacudido o jugo da lei, quer governar 

só e torna-se déspota. Seu governo não difere nada da tirania 

(ARISTÓTELES, 1998, p. 125; 1292a).  

  

 Algumas questões que Aristóteles aborda neste trecho discutiremos posteriormente. O 

que importa para nós neste ponto é afirmar que este argumento é tão forte, tão contundente, que 

permanece intocado de Platão a Rousseau, que é o período que abrange nossa pesquisa. 

 

1.3  A DEMONSTRAÇÃO DO NÚCLEO ARGUMENTATIVO DA FILOSOFIA POLÍTICA 

A PARTIR DE HERÓDOTO 

 

 Resolvemos demonstrar o núcleo argumentativo da filosofia política de um ponto 

anterior ao qual começamos nossa monografia de bacharelado, do mesmo ponto escolhido por 

Bobbio em seu livro A Teoria das Formas de Governo (1980), que é pela História de Heródoto 

(apud BOBBIO, 1980; 1920), livro III, parágrafos 80 a 82. A descrição mais simples da cena 

pode ser feita da seguinte forma: três personagens, Otanes, Megabises e Dario, defendem uma 

forma de governo e criticam as outras duas. Otanes defende o governo do povo, ao qual chama 

isonomia (ἰσονομία, igualdade de direitos), que possui cargos distribuídos pela sorte, 

magistrados que prestam e todas as decisões passando pelo crivo do voto popular. Quando 

critica a monarquia (μοναρχία), Otanes faz referência à virtude, afirmando que tal forma de 

governo “afasta do seu caminho normal até mesmo o melhor dos homens” (apud BOBBIO, p. 

40) (ἄριστος, melhor do seu gênero, mais nobre, mais corajoso, mais virtuoso), que o monarca 

vira prepotente, invejoso, que “subverte a autoridade dos pais, viola as mulheres, mata os 

cidadãos ao sabor dos seus caprichos” (apud BOBBIO, p. 40). Já Megabises defende o governo 

ao qual denomina oligarquia (ὀλιγαρχία), mas, antes, coloca a ideia de tirania no povo para 

contradizer Otanes, na seguinte passagem:  

 

A massa inepta é obtusa e prepotente; nisto nada se lhe compara. De nenhuma 

forma se deve tolerar que, para escapar da prepotência de um tirano, se caia 

sob a da plebe desatinada. Tudo o que faz, o tirano faz conscientemente; mas 

o povo não tem nem sequer a possibilidade de saber o que faz. Como poderia 

sabê-lo, se nunca aprendeu nada de bom e de útil, se não conhece nada disso, 

mas arrasta indistintamente tudo o que encontra no seu caminho? 

(HERÓDOTO apud BOBBIO, 1980, p. 40) 

  

Nesta pequena passagem, Megabises expõe a ideia de tirania do povo, deixando entrever 

a impossibilidade do povo obter a virtude. Já na sua defesa da oligarquia, Megabises mostra a 
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virtude como condutora do governo ao bem comum: “entregaríamos o poder a um grupo de 

homens escolhidos dentre os melhores – e estaríamos entre eles. É natural que as melhores 

decisões sejam tomadas pelos melhores” (HERÓDOTO apud BOBBIO, 1980, p. 40). 

 O parecer de Dario sobre as formas de governo é mais completo, já formando o núcleo 

da filosofia política. Afirma ele que, considerando as três formas de governo em seu estado 

perfeito, a monarquia é a melhor delas, pois a cidade1 teria seu melhor homem governando. 

Quando critica a oligarquia, afirma que, nesta, “é fácil que nasçam graves conflito pessoais 

entre os que praticam a virtude pelo bem público” (HERÓDOTO apud BOBBIO, p. 40). 

Portanto, vemos neste trecho surgir a primeira referência explícita ao bem comum, apesar do 

mesmo estar implícito nas passagens anteriores. E Dario continua. Quando fala sobre o governo 

popular, afirma a impossibilidade de não haver corrupção nos negócios públicos, formando-se 

alianças de malfeitores, que agem contra o bem comum. Aqui podemos observar a relação entre 

corrupção e bem comum, ou seja, a corrupção desvia do caminho ao bem comum. 

 Portanto, em Heródoto (apud Bobbio, 1980), o núcleo argumentativo da filosofia 

política ainda não está totalmente formado, mas todas as suas partes já estão lá: O governo deve 

se dirigir ao bem comum. O que garante o caminho certo ao bem comum é a virtude do 

governante. O desvio do bem comum, feito através da busca do bem particular, é a corrupção 

ou degeneração do governo. Veremos em seguida este núcleo já bem estabelecido na filosofia 

política da antiguidade clássica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Os termos polis, cidade, república e Estado poderão ser utilizados neste trabalho em sentidos e momentos que 

muitos leitores poderão considerar impróprios. O fato é que não há um consenso sobre a correta utilização destes 

termos e o vasto campo de pesquisa deste trabalho, com a grande variação de nomenclatura entre os autores e as 

grandes diferenças de tradução, não nos permitiu uma padronização mais apurada. No contexto grego, a palavra 

mais adequada seria polis e a tradução considerada mais acertada seria cidade. No contexto romano, o termo mais 

adequado seria república, mas a utilização deste termo tomado como padrão geraria muitas distorções nos autores 

estudados. Já o termo Estado é um termo moderno e considera-se que o Estado surge de fato na Modernidade, mas 

muitos autores o utilizam referindo-se às épocas anteriores. O importante é que o leitor tenha em mente que, 

quando falamos de polis, cidade, república ou Estado, estamos falando de uma organização política. 



17 
 

2  VIRTUDE E VONTADE ATRAVÉS DA TEORIA DAS FORMAS DE GOVERNO DE 

PLATÃO A MONTESQUIEU 

 

2.1 O NÚCLEO ARGUMENTATIVO DA FILOSOFIA POLÍTICA NA ANTIGUIDADE: 

QUEM DEVE ESTAR NO PODER É AQUELE QUE POSSUI A VIRTUDE 

 

Logo no início da República de Platão (1965; 1903), o personagem Trasímaco coloca 

um argumento relativista sobre a justiça, afirmando que “o justo não é outra coisa senão o 

vantajoso ao mais forte” (338c). Existindo, para Trasímaco, três formas de governo, tirania, 

aristocracia e democracia (338d), e estabelecendo cada uma dessas formas leis (νόμος) de 

acordo com o que lhes é mais vantajoso, ou seja, a tirania (τυραννίς) faz leis tirânicas, a 

aristocracia (ἀριστοκρατία) leis aristocráticas e a democracia (δημοκρατία) leis democráticas, 

a justiça não é nada além da vantagem daquele que governa. As leis sempre favorecem quem 

está no poder (338e-339a). Porém, é interessante pensar no argumento de Trasímaco em relação 

à democracia, da seguinte forma: o povo no poder faria leis segundo sua própria vantagem, 

como povo, para favorecer o povo. 

 Sócrates refuta Trasímaco com o argumento de que o governante (ἄρχων) deve governar 

para o súdito (342e). Para ele, “todo governo, enquanto governo, se propõe unicamente o maior 

bem do súdito que governa e que lhe incumbe, trate-se de uma cidade ou de um particular” 

(PLATÃO, 1965, p. 92; 345d-e). O governo para o súdito pode ser traduzido como governo 

para o bem comum, o bem público. Enquanto Trasímaco associa injustiça (ἀδικία) a virtude 

(ἀρετή) e justiça (δικαιοσύνη) a vício (κακία) (348b-e), Sócrates faz o contrário, associando 

justiça a virtude e sabedoria e ligando injustiça a vício e ignorância (350b-e), sendo a justiça 

uma das virtudes da alma, o justo é feliz (353e-354c; 357a-e). 

 O nascimento da cidade é descrito por Sócrates no intuito de observar a justiça na mesma 

e, finalmente, no indivíduo. Uma relação entre cidade e indivíduo será estabelecida. A cidade 

nasce pela necessidade dos indivíduos, que não bastam a si próprios, havendo a necessidade de 

especialização. Os homens são semelhantes, mas cada um nasce para uma determinada função, 

de acordo com sua aptidão (369a-370d). Para haver luxo, deve haver guerra (371e-373e) e a 

guerra traz a necessidade de um exército. Neste ponto, a constituição de Esparta influencia o 

pensamento de Platão (KAGAN, 2007). O guerreiro deve apenas exercer a função de guerreiro. 

“Bastará empunhar o escudo ou qualquer outra das armas e dos instrumentos de guerra para 

tornar-se, no mesmo dia, bom antagonista num recontro de hoplitas [...]?” (PLATÃO, 1965, p. 

130), pergunta Sócrates (373e-374d), fazendo uma clara referência ao exército ateniense 

(KAGAN, 2007). A resposta é negativa, o guerreiro deve ter uma educação (παιδεία) própria, 
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através da ginástica, para o corpo, e da música, para a alma (376e). O governante determina a 

educação, determina o que as crianças vão aprender de acordo com as finalidades da cidade 

para os cidadãos, tudo de acordo com as aptidões, com a natureza, de cada um. Como foi dito 

anteriormente, aos guerreiros compete aprender a ginástica e a música. Em relação à música, o 

governante vigia aqueles que fazem as fábulas (os poetas), pois estas devem ensinar a virtude 

(376e-379a), aliás, toda a educação, no discurso de Sócrates, como veremos em seguida, é um 

caminho em direção à virtude.  

 Como vimos anteriormente, um exército (os guardiões da cidade) (φύλακες) deve ser 

formado, formando-se, assim, uma classe. Os guerreiros são escolhidos desde criança, através 

de testes para conhecer a natureza dos mesmos e determinar os que possuem as melhores almas 

(413b-414a). Dos guardiões da cidade, são escolhidos os governantes (άρχοντες) (os melhores 

anciãos) (412a-d), que devem ser filósofos (473b-e). A educação dos filósofos, que já tinha sido 

iniciada com a ginástica e a música, é complementada com as seguintes ciências: ciência dos 

números, geometria plana, estereometria, ciência dos movimentos, astronomia e dialética 

(509d-511e) (ver o esquema da educação na República na nota de rodapé número 54 em 

PLATÃO, 1965, p. 130). No fim das contas, aqueles que serão capazes de passar da opinião à 

ideia de bem, tendo acesso à virtude, serão poucos (477a-480a; 503a-d). Deve-se salientar que, 

para Sócrates, as mulheres também fazem parte da classe de guerreiros, podendo chegar a ser 

governantes, como podemos ver nas passagens 451a-453a e 539e-540c. 

 Os governantes conhecendo o bem, a cidade torna-se perfeitamente boa através das leis. 

No discurso de Sócrates, a relação entre cidade e indivíduo fica clara na comparação dos 

princípios da alma com as classes da cidade. Na alma, a virtude se dá quando o princípio 

racional comanda o irascível e os dois juntos comandam o concupiscível. Na cidade, a classe 

dos governantes, que possui as quatro virtudes principais, justiça (δικαιοσύνη), sabedoria 

(σοφία), coragem (ἀνδρεία) e temperança (σωφροσύνη), comanda a classe dos guardiões, que 

possui coragem e temperança, e, juntas, estas classes comandam o povo, que passa a possuir 

temperança (428d-444b). A fórmula é clara: uma cidade que participa da virtude, torna, através 

das leis feitas de acordo com a ideia de bem, os cidadãos virtuosos, ou seja, obriga os cidadãos 

a agirem de acordo com a virtude.  

 A teoria das formas de governo exposta por Sócrates segue este raciocínio. São cinco 

espécies de constituição e cinco espécies de alma ou de caráteres do homem (ἀνθρώπων εἴδη, 

ψυχή) (544d-545c): Há uma espécie boa, monarquia (βασιλεία, reino) ou aristocracia 

(ἀριστοκρατία) (são a mesma), na qual os chefes superam os outros (445d-445e), e as outras 

são todas más ou desviadas (449a). As formas más, ou doenças da cidade, são a de Creta ou da 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Flakes&la=greek&can=fu%2Flakes0&prior=a)/ristoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrei%2Fa&la=greek&can=a%29ndrei%2Fa0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nqrw%2Fpwn&la=greek&can=a%29nqrw%2Fpwn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fdh&la=greek&can=ei%29%2Fdh0&prior=a)nqrw/pwn
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Lacedemônia (timocracia, τιμοκρατία, ou timarquia, τιμαρχία), a oligarquia (ὀλιγαρχία), a 

democracia (δημοκρατία) e a tirania (τυραννίς) (544a-d). A degeneração se dá relacionada à 

falta de virtude. As passagens que provam esta afirmação se encontram em 545c-547b, em 

relação à aristocracia, 550e-551c, à timocracia, 554e-557a, à oligarquia, 562c-564d, à 

democracia, e 563e-566c, assim como em 576c-d, à tirania. Esta cadeia de degenerações se dá 

na ordem que foi exposta aqui, sendo a monarquia ou aristocracia a cidade mais virtuosa e feliz 

e a tirania a mais degenerada. 

 Neste ponto, devemos retomar o argumento de Trasímaco e perguntar qual seria o 

problema do mesmo em relação à democracia, já que o povo faria as leis visando sua própria 

vantagem. A resposta de Sócrates é que tais leis não poderiam dirigir para o bem, já que falta 

virtude ao povo. A degeneração da democracia é o que podemos chamar tirania do povo, 

quando o povo, inebriado com a liberdade e buscando seus bens particulares, torna-se tirano de 

si mesmo. Na República, encontramos tal argumento em 562c-566c, onde os demagogos, 

representados por Sócrates pela analogia dos zangões providos de ferrão, cumprem um papel 

central neste processo de degeneração. Ou seja, o bem não é simplesmente o que o povo decide, 

ele existe por si mesmo e é o objetivo dos governantes. 

 Devemos também ressaltar a presença dos escravos na cidade de Sócrates, que se limita 

a dizer que eles não devem ser gregos (469a-c), e a questão da eugenia, que encontramos nas 

passagens 409e-410d e 459d-462a. O argumento sobre a eugenia consiste no seguinte: se há 

diferenças naturais entre os homens, uns naturalmente melhores que outros, é bom para a cidade 

que apenas os melhores, mais inclinados naturalmente à virtude, vivam, e ruim para a cidade 

que os de natureza má se multipliquem.  

 Sobre a questão da participação do povo no poder em Platão, vale transcrever o seguinte 

trecho de Jaeger: 

 

A criação de um tipo elevado de Homem, de que nos fala o Estado platônico, 

nada tem a ver com o povo em conjunto [...]. A grande massa da população, 

as suas vicissitudes, os seus costumes e nível de vida, são coisas que ficam à 

margem do estudo platônico ou só aparecem na sua periferia. Talvez as 

queiramos descobrir no “terceiro escalão” de que Platão fala, mas trata-se 

apenas de um objeto passivo do Governo que nem sequer nessa acepção ele 

julga digno de uma investigação mais demorada (JAEGER, 1995, p. 750-751). 

 

 Logo, como podemos observar no que foi exposto sobre Platão, o núcleo argumentativo 

da filosofia política se consolida. O que antes era em Heródoto apenas um esboço, em Platão 

se completa, consistindo no bem comum como objetivo do governo, que é atingido através da 
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virtude do governante, que é escolhido em uma cidade hierarquizada por diferenças naturais. A 

virtude dirige ao bem comum porque apenas o virtuoso busca o bem público e não seus bens 

particulares. Como os virtuosos são poucos, já que é preciso boa natureza e exercício da virtude, 

a maior parte das pessoas não participa das decisões políticas. O governante, conhecedor do 

bem e da virtude, faz a cidade ser virtuosa através das leis, dirigindo a cidade para o bem 

comum. 

 Em Aristóteles, na Política (1998; 2009; 1957), veremos a repetição deste núcleo. O 

surgimento da cidade também é descrito como natural, não apenas pela necessidade, mas 

principalmente pela natureza política do homem. Naturalmente, o homem se uniu à mulher para 

a geração. Para a mútua conservação, uns possuem o comando e outros a submissão. A família 

formou-se das uniões entre homem e mulher e entre senhor e escravo. Está de acordo com a 

natureza que o homem comande a mulher e o escravo, mas mulher e escravo não se equivalem. 

De várias casas surge a aldeia e da reunião de várias aldeias se forma a cidade, que é 

autossuficiente e não serve apenas para a conservação da existência, mas também para a busca 

do bem comum, da felicidade. A cidade está na natureza (φύσις) e o homem é animal cívico 

(ou animal político, πολιτικὸν ζῷον), mais social que os outros animais, feito naturalmente para 

viver na sociedade política, sendo o homem civilizado o melhor dos animais e aquele que não 

vive na civilização o pior de todos. Assim como nos animais, o todo existe antes das partes, o 

mesmo acontece na cidade, na qual os indivíduos e as sociedades domésticas são apenas partes 

subordinadas ao todo, ou seja, à cidade, e, como os membros de um corpo (corpo político), só 

possuem utilidade quando articulados ao todo (1252a-1253a). 

 Desde o nascimento, os seres são marcados pela natureza, nascendo uns para comandar 

e outros para obedecer. Aqueles que possuem algo a oferecer além do seu trabalho corporal 

(inteligência) nasceram para o comando e aqueles que só têm a oferecer o trabalho corporal, a 

força física, não possuindo a plenitude da razão, são escravos por natureza (1254a-1255b). Para 

o escravo, “é útil e justo viver na servidão” (ARSTÓTELES, 2009, p. 21; 1255a), pois o 

comando é fundado na virtude (ἀρετή), o que manda deve possuir perfeita virtude moral, para 

ser causa da virtude do comandado (1260a-b).  

 Com base na virtude, define-se o cidadão. Cidadão é “aquele que tem uma parte legal 

na autoridade deliberativa e na autoridade judiciária” (2009, p. 82; 1275b), ou seja, aquele que 

participa do poder político (1275a-1276b), do corpo deliberativo, que é o verdadeiro soberano 

(κύριος) da cidade (1299a), o que exclui os novos e os velhos (1275a), as mulheres, os escravos 

(o que decorre da argumentação sobre a família), os artesãos ou trabalhadores manuais e os 

mercenários, por não terem como praticar a virtude por possuírem uma vida mecânica e 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politiko%5Cn&la=greek&can=politiko%5Cn0&prior=fu/sei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=zw%3D%7Con&la=greek&can=zw%3D%7Con0&prior=politiko/n
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mercenária, sem lazer suficiente (1278a-b). Os cidadãos são apenas os chamados homens livres 

(“a cidade é a associação dos homens livres”) (ARISTÓTELES, 2009, p. 91; 1279a), os que 

podem igualar virtude política à virtude do homem de bem (primado da razão sobre as paixões, 

1287a), pois tal virtude precisa de uma boa natureza e da prática (1276b-1278b). Em 1290b-

1291b, Aristóteles enumera as classes que existem em uma cidade. A primeira é a dos 

lavradores, a segunda dos artesãos, a terceira dos comerciantes, a quarta dos mercenários, a 

quinta dos guerreiros, a sexta que delibera sobre os interesses gerais, a sétima dos ricos e a 

oitava dos chefes, dos governantes.  

 Algumas passagens da Política (1998; 2009) de Aristóteles deixam bastante explícito o 

núcleo argumentativo da filosofia política antiga. Afirma que “é possível que um só ou muitos 

indivíduos adquiram uma superioridade notável em matéria de virtude; mas é difícil que a 

maioria possa atingir ao mais alto grau de perfeição em todos os gêneros de virtude” (2009, p. 

92; 1279a-b), ou seja, a virtude é para poucos, apesar de Aristóteles ter utilizado a palavra 

“muitos”. A teoria das formas de governos de Aristóteles deixa claro este núcleo. Os virtuosos 

buscam o bem comum, o que reflete nas formas de constituição, sendo algumas justas ou boas 

e outras desviadas, corrompidas, degeneradas (1279a). Aqueles que governam, devem fazer leis 

justas, resultando em bons governos (bem comum). Como já dissemos, estes são os governantes 

virtuosos. Os que fazem leis injustas produzem as formas más de governo (1282b). As leis 

justas tornam os cidadãos justos, bons e virtuosos (1280b; 1283a), logo, “a virtude deve ser o 

primeiro cuidado de um Estado” (aqui é melhor considerar cidade) (ARISTÓTELES, 2009, p. 

95; 1280b). As formas boas de governo são a monarquia (μοναρχία ou, melhor, βασίλεια, 

reino), a aristocracia (ἀριστοκρατία) e a politéia (πολιτεία, traduzido geralmente por república). 

As formas más são degenerações das formas boas, sendo tirania (τυραννίς) para a monarquia, 

oligarquia (ὀλιγαρχία) para a aristocracia e democracia (δημοκρατία) para a politéia. A 

degeneração se dá com a busca de bens particulares pelos governantes (1279b; 1298a). Da 

melhor forma de governo para a pior, a sequência é: monarquia, aristocracia, politéia, 

democracia, oligarquia e tirania (1289a-b). Como explica Fred Miller (2009), a virtude e o vício 

tende a se diluir com o aumento da quantidade de pessoas no governo. Aristóteles também faz 

uma classificação das várias espécies destas formas de governo, o que não adentraremos neste 

trabalho.  

 Porém, a forma de governo “divina”, a monarquia (1289a), não deve simplesmente ser 

aplicada a cada povo. A melhor forma de governo para cada povo, claro, dentre as boas, com 

governantes virtuosos, está de acordo com a disposição natural do próprio povo, o tipo de 

dominação que o povo melhor suporta. As formas degeneradas são contra a natureza (1287b-

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dhmokrati%2Fa&la=greek&can=dhmokrati%2Fa0&prior=a)ristokrati/as
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1288b). Porém, Aristóteles termina por apontar uma melhor forma de governo tendo em vista 

o que pode ser colocado em prática, “um modo de viver que pode ser o da maioria” 

(ARISTÓTELES, 2009, p. 139; 1295a). Esta forma de governo é formada por vários meios-

termos: trata-se de uma politéia, com uma grande classe média, misto de democracia e 

oligarquia, na qual os pobres recebem um salário para participarem do governo e os ricos são 

multados se não participarem (1295a-1297b). Porém, o que parece ser uma democracia não o é 

de fato, quando Aristóteles (2009) faz a restrição de que “Por outro lado, é preciso que a 

república [politéia] só se componha de cidadãos armados” (p. 146; 1297b), o que faz tal forma 

de governo pender novamente para a oligarquia, limitando drasticamente a participação do povo 

no poder e atingindo, para Aristóteles, o meio termo. Vale salientar que esta é a interpretação 

que fizemos desta forma de governo, mas este é um problema em Aristóteles que possui muitas 

outras interpretações dos estudiosos do filósofo (por exemplo, a de Miller (2009) e a de Bobbio 

(1980)), mas não devemos adentrar mais no assunto por não ser o objetivo deste trabalho. 

 Resta apenas falar do argumento de tirania do povo, que acontece, claro, justamente no 

modelo de democracia mais democrático segundo o próprio Aristóteles, a quinta forma de 

democracia (1292a), aquele que coloca todo o povo no poder e que surge da má definição de 

liberdade (1310a). Antes, devemos também transcrever algumas passagens sobre esta forma de 

democracia pela grande importância para o nosso trabalho: 

 

Acredita-se que os verdadeiros caracteres da democracia são a soberania da 

multidão e a liberdade. O direito é a igualdade, e a expressão da vontade do 

povo é a soberania: a liberdade e a igualdade consistem em fazer aquilo que 

se quer de modo que, em tais democracias, cada qual vive segundo a sua 

vontade e fantasia, como diz Eurípides. Há nisto um erro funesto; não se deve 

crer que seja servilismo, mas um meio salutar, conformar a vida às 

necessidades do Estado [cidade] (ARISTÓTELES, 2009, p. 188; 1310a). 

 

se é a vontade da maioria, tomada aritmeticamente, que faz a lei, a maioria 

não deixará de se apropriar, por confiscações injustas, dos bens dos ricos e dos 

mais fracos (ARISTÓTELES, 2009, p. 213; 1318a). 

 

 E a passagem mais específica sobre a tirania do povo e sua relação com os demagogos: 

 

Finalmente, existe ainda uma quinta [espécie de democracia], na qual [...] a 

soberania é transportada da lei para a multidão. [...] nos governos 

democráticos onde a lei é senhora, não há demagogos: são os cidadãos mais 

dignos que têm precedência. Mas uma vez perdida a soberania da lei, surge 

uma multidão de demagogos. Então o povo se transforma numa espécie de 

monarca de mil cabeças: é soberano, não individualmente, mas em corpo. [...] 
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Um povo tal, verdadeiro monarca, quer reinar como monarca; livra-se do jugo 

da lei e torna-se déspota (ARISTÓTELES, 2009, p. 129-130; 1292a). 

 

 No livro VI da História de Políbio de Megalópolis (2000; 1893; 1889), surge uma ideia 

que terá importantes consequências mais à frente: a ideia de que, com o conhecimento da 

história, é possível prognosticar o futuro. Daí surge o objetivo do estudo de Políbio no referido 

livro sobre a República Romana: conhecer melhor a mesma, seus costumes e seu governo (VI, 

II). 

 Para realizar esta empreitada, Políbio começa por explicitar sua teoria das formas de 

governo, que, a princípio, pouco difere da de Aristóteles: são três formas de governo boas, reino 

(βασίλεια), aristocracia (ἀριστοκρατία) e democracia (δημοκρατία), e as más são monarquia 

(μοναρχία) e tirania (τυραννίς), oligarquia (ὀλιγαρχία) e oclocracia (ὀχλοκρατία), 

respectivamente (VI, II). Bobbio (1980) chama atenção para a terminologia que Políbio usa, 

considerando a democracia como uma forma boa e introduzindo a palavra oclocracia (oclos, 

ὄχλος, multidão, massa, plebe, turba, populacho) para definir o governo popular degenerado. O 

que Políbio utiliza para diferenciar as formas boas das degeneradas é a virtude, mas ele não 

chega a deixar isto explícito, limitando-se a citar virtudes, como a voluntariedade dos súditos e 

a razão do governante no reino, a justiça e a prudência na aristocracia e a veneração aos deuses, 

o respeito aos pais, a reverência aos anciãos, a obediência às leis e a prevalência do sentimento 

do maior número na democracia (VI, II).  

Há um ciclo de mudanças nas formas de governo para Políbio. A sequência é: 

monarquia, reino, tirania, aristocracia, oligarquia, democracia, oclocracia, para, em seguida, 

voltar à monarquia. A busca do bem público e dos bens particulares, ou seja, virtude e vícios, 

fazem estas transformações (VI, II; VI, IV). A degeneração em Políbio se liga com a sucessão 

do governo (VI, III; VI, IV). Não há aqui algo como a eugenia, que encontramos em Platão e 

Aristóteles. 

É justamente neste ponto que devemos expor a segunda ideia contida em Políbio que, 

junto com a previsão do futuro a partir da história, será de grande importância mais à frente: o 

governo misto como mecanismo de freio do poder para parar o ciclo de transformações das 

formas de governo. 

 A melhor forma de governo é a que se compõe das três boas, e a história prova isso. 

Como exemplo, cita a Lacedemônia (VI, II). Cada forma simples já traz em si um certo vício 

que ocasiona sua ruína. Na constituição de Licurgo, Políbio ressalta o contrapeso entre as 

autoridades (reis, Senado, leia-se assembleia de aristocratas, e povo), encontrando-se as 
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mesmas em equilíbrio e balança. O povo contém a presunção dos reis, o Senado freia o povo 

quando este extrapola em relação aos reis, e assim por diante. E este tipo de governo Políbio 

denomina república (VI, V). A República Romana também é descrita por Políbio como uma 

forma de governo mista (a melhor delas), formada por três corpos muito bem distribuídos (VI, 

VI), que se opõem em determinados momentos e se ajudam em outros (VI, VII), representando 

as três formas boas de governo: os cônsules (monarquia), o Senado (aristocracia) e os tribunos 

do povo (democracia) (VI, VI). À questão dos tribunos é fundamental atentarmos, pois é uma 

instância de representação. Segundo Políbio, “o encargo dos tribunos é executar sempre a 

vontade do povo e atender principalmente a seu gosto” (POLÍBIO DE MEGALÓPOLIS, 2000, 

p. 164; VI-VII; tradução nossa).  

 A terceira ideia de grande importância em Políbio é o agir da sorte nos rumos do 

governo. O homem que suporta as mudanças bruscas do acaso, prova inteireza de caráter, 

virtude, assim como a constituição prova seu valor a partir disto (VI, XVIII). 

 Por fim, nos resta refutar a seguinte passagem de Bobbio (1980): 

 

A observação mais substancial tem a ver com o critério adotado por Políbio 

para distinguir as constituições boas das más. É um critério que não 

corresponde ao aristotélico, mas reproduz o de Platão [...]. Como já vimos, o 

critério aristotélico é o que se baseia na diferença entre interesse público e 

privado: uma diferença que não aparece no texto de Políbio. Não se pode dizer 

que o critério da distinção entre as formas puras e as corrompidas esteja 

expresso muito claramente na passagem citada; ou, pelo menos, que seja 

muito explícito; de qualquer modo, não é o critério do interesse. Os critérios 

velados são dois: de um lado, a contraposição entre o governo baseado na 

força e o governo fundamentado no consenso; de outro, a contraposição 

análoga – mas não idêntica – entre governo ilegal (portanto arbitrário) e legal 

(BOBBIO, 1980, p. 67). 

 

 A observação que podemos fazer sobre a passagem citada é que o critério que diferencia 

as formas boas e más em Políbio é exatamente o mesmo em Platão e Aristóteles: a virtude. 

Como dissemos anteriormente, a virtude está ligada à busca do interesse público ou bem 

comum, pois é o virtuoso que busca o bem comum. É claro que Bobbio tem razão na falta de 

explicitação de Políbio, pois o mesmo não apresenta uma Ética bem articulada, limitando-se 

apenas a citar virtudes. A diferença entre o interesse público e o privado aparecem em V, III, 

quando Políbio fala da passagem da busca do bem comum para os bens particulares pelos reis 

que se tornam tiranos, o que claramente está ligado à virtude do governante, já que Políbio fala 

das paixões do tirano, ou seja, o rei governa pela razão, o tirano cede às paixões e busca o luxo, 

quando deveria buscar a abundância do necessário para os vassalos, assim como em VI, IV, 
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quando fala sobre o desejo de riquezas dos oligarcas e a ambição na oclocracia. Em relação à 

virtude, em VI, II, Políbio afirma que o reino se distingue da tirania e da monarquia pela razão, 

arte e correção, a aristocracia da oligarquia pela justiça e prudência e a democracia da oclocracia 

pela veneração aos deuses, o respeito aos pais, a reverência aos anciãos e o respeito às leis. Em 

VI, III, ele associa ao reino uma educação comum (que é caminho para a virtude), um trato 

mútuo, o honesto, o justo, a prudência, a sabedoria, os dotes do espírito, a dignidade. Em VI, 

IV, Políbio fala da honra e dignidade na aristocracia e da avareza, do desejo de riquezas e da 

insolência da oligarquia e da paixão e ambição da oclocracia. Como foi dito, Políbio se limita 

a citar virtudes como exemplo, não tendo esquematizado bem seu pensamento ético, mas o 

núcleo da filosofia política antiga pode ser percebido claramente em Políbio nas referidas 

passagens. 

 As três ideias que destacamos em Políbio, tomam lugar mais consistentemente no núcleo 

da filosofia política antiga em Cícero (1985). 

Cícero (1985; 1980; 1889), através do personagem Cipião, também afirma que a 

República (coisa do povo) surgiu naturalmente. Não discorre desde o início, detalhadamente, 

com a união do homem com a mulher, como faz Aristóteles (1998; 2009), mas concorda com 

a argumentação de Aristóteles. O que Cipião faz é se limitar a dizer que os homens se unem 

graças a um instinto de sociabilidade inato, ou seja, o homem nasceu para viver em sociedade 

e não no isolamento, que, mesmo tendo todas as suas necessidades satisfeitas, ele procuraria 

viver em sociedade, e tal instinto leva o homem das primeiras associações às cidades (I, XXIV-

XXVI).  

O fundamento da República é o consentimento jurídico e a utilidade comum (bem 

comum) (I, XXV), o Estado é uma sociedade para o direito, a lei é o laço da sociedade civil (I, 

XXXII), não havendo felicidade sem uma boa constituição política ou uma República sábia e 

bem organizada (V, V), e o governo pode ser de um (monarquia – regnum), de alguns 

(aristocracia – civitas optimatium) ou do povo (democracia – civitas popularis) e, desde que 

quem governa seja sábio e justo, ou seja, possua virtude (virtus), qualquer das formas de 

governo pode ser boa (I, XXVI). Das três formas puras, a melhor é a monarquia (como na alma, 

na qual a reflexão deve reinar sobre todas as partes, fazendo uma interpretação da alma mais 

semelhante a Platão (1965), mas também semelhante a Aristóteles (1998; 2009)) (I, XXXVIII). 

Para Cícero, na monarquia, o povo participa muito pouco nos negócios públicos, na aristocracia, 

há pouca liberdade e, na democracia, a igualdade faz com que não se distinga o verdadeiro 

mérito (I, XXVII). As três formas de governo terminam se degenerando, pois, na sucessão, um 

governo virtuoso acaba sendo substituído por um tirano (tyrannus), uma aristocracia opressora 
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ou, na democracia, a “licença” e o “furor” do povo terminam levando a República à decadência 

(tirania no povo) (I, XXVIII). Um exemplo de passagem sobre a tirania do povo está em III, 

XXIII, do qual extraímos os seguintes trechos:  

 

Quando todo o poder está nas mãos do povo, senhor único; quando a multidão, 

inapelável, soberana, fere, mata, aprisiona, confisca os bens a seu talante, 

podes, Lélio, negar que exista uma república, posto que queremos que a 

República seja coisa do povo? (CÍCERO, 1980, p. 171; III, XXIII). 

 

Pergunta Cipião e Lélio responde: 

 

Não creio que corresponda mais o nome de República ao despotismo da 

multidão, porque o povo não está para mim [...] senão onde existe o 

consentimento pleno de direito, sendo esse conjunto de homens tão tirano 

como se fosse um só e tato mais digno de ódio quanto nada há e mais feroz do 

que essa terrível fera que toma o nome e imita a forma do povo (CÍCERO, 

1980, p. 171; III, XXIII). 

 

  Por isso, a República deve escolher seus governantes, os mais sábios (a virtude é 

identificada com a sabedoria). Porém, o povo não sabe discernir quem possui virtude, achando 

que virtuosos são os mais ricos, poderosos ou bem nascidos (I, XXXIV), portanto, a melhor 

forma de governo seria uma união das três (I, XXIX). Apenas pode ter estabilidade e 

permanência uma República cujos direitos e prerrogativas estejam num perfeito equilíbrio: os 

magistrados com poder suficiente, os nobres com bastante influência em suas deliberações e o 

povo com bastante liberdade (II, XXXIII). Diz Cícero (1980, p. 152; I, XLV): “prefiro, no 

Estado, um poder eminente e real, que dê algo à influência dos grandes e algo também à vontade 

da multidão”. 

A virtude é conquistada pela educação, não uma educação formal, como em Platão 

(1965) e Aristóteles (1998), mas estudo sem descanso e trabalho árduo pelo próprio 

aperfeiçoamento. O virtuoso é chamado por Cícero de sábio, aquele que sabe governar a si 

mesmo e aos outros (I, XXXIV), é alguém que deve servir de exemplo, para que os outros o 

imitem (II, XL). O sábio seria aquele que possui tanto a ciência do que é imutável, numa clara 

referência a Platão (1965), quanto a ciência política, a arte social de governar os povos. Eles 

fazem a união dos problemas mais importantes da política com as artes do entendimento (III, I-

II), estudando as revoluções periódicas pelas quais a República passa, sabendo, portanto, 

prever, moderar, interferir no rumo dos acontecimentos (I, XXIX). Cícero (1980, p. 161; II, 

XXV) afirma: “o que é mais essencial na ciência política [...] é conhecer a marcha e as 
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alterações dos Estados, a fim de que, sabendo para que escolhos cada governo se dirige, se 

possam reter ou prevenir seus funestos resultados”.  

Para Cícero, os sábios devem preferir a vida cívica à vida pacífica apenas dedicada aos 

estudos (III, I-II). Tornando-se o sábio homem de Estado, este deve também estudar o direito, 

conhecer as leis, o direito civil e o natural, para que tais estudos o auxiliem a administrar a 

República de forma justa (V, III). 

Além do que foi exposto, há alguns argumentos de Cícero que merecem ser colocados 

em destaque: (1) Só há liberdade onde o povo realmente exerce a soberania (I, XXXI), mas da 

liberdade excessiva surge a tirania (I, XLIV). (2) Os direitos devem ser iguais para todos (I, 

XXXII). Vale também ressaltar que o que Cícero fala sobre povo diz respeito aos cidadãos 

livres, como vemos no parágrafo II do livro IV, quando ele cita as crianças de condição livre. 

 

 Este primeiro tópico deste primeiro capítulo buscou demonstrar, através da 

argumentação da teoria das formas de governo dos filósofos selecionados o núcleo da filosofia 

política antiga. Este núcleo se compõe de uma sociedade ou cidade hierarquizada, composta de 

cidadãos e não-cidadãos, na qual apenas os melhores, aqueles que possuem a verdade e, 

consequentemente, a virtude, podem governar, ou seja, decidir os rumos da cidade. O objetivo 

do governo é o bem comum, que só é atingido pela busca dos bens públicos, ou seja, os 

governantes jamais devem buscar seus bens particulares. Apenas o virtuoso é capaz disso, 

levando a cidade à virtude e ao bem comum através das leis. Pelas leis, aquele que não agiria 

virtuosamente por contra própria, pois obter a virtude exige boa natureza e exercício da mesma 

(estudo), é dirigido para o bem. Pelo papel que a virtude exerce no núcleo argumentativo da 

filosofia política antiga, de não deixar a forma de governo degenerar e garantir o caminho em 

direção ao bem comum, podemos afirmar que a virtude assume uma posição de centralidade no 

núcleo. 

 Vale notar as pequenas alterações que os romanos Políbio e Cícero fazem no núcleo. 

Não são alterações que alterem o próprio núcleo, mas são ideias importantes como veremos 

posteriormente. Trata-se da ideia de governo misto para conter a degeneração trazida pelo 

passar do tempo e a sucessão dos governantes, o que antes era resolvido pelos gregos através 

da eugenia e da educação, e da ideia de controle dos acontecimentos através do conhecimento, 

uma preocupação com as intempéries da história, o que não nos parece uma grande preocupação 

para Platão, algo controlável pelo melhor exército, mas que em Aristóteles já tem um início no 

livro V, sobre como o governante tratar das revoluções nas cidades. 
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2.2  A IGREJA CATÓLICA COMO DETENTORA DA VIRTUDE NA IDADE MÉDIA 

 

 A análise de Annabel Brett (2006) sobre a passagem da filosofia política antiga para a 

filosofia política medieval aproxima-se bastante do que iremos demonstrar em seguida. 

Segundo Brett, a filosofia política medieval manteve a ideia central da conexão que havia na 

Antiguidade entre o pensamento político e o bem do homem (bem comum, sumo bem) como 

objetivo deste, ou seja, o pensamento voltado para a cidade, porque esta é vital para a virtude 

humana, que, por sua vez, é o que mantém, no fim das contas, a sociedade. Resumindo, virtude 

ou justiça (identificação entre as duas) é aquilo através do qual a sociedade política busca e 

mantém o bem comum. A forma grega de pensar a cidade foi partilhada por Roma, como afirma 

Brett e como mostramos no núcleo argumentativo da filosofia política antiga, o qual 

consideramos o mesmo entre os gregos e os romanos, e chegou ao medievo, onde recebeu 

pequenas alterações do ponto de vista argumentativo, mas enormes do ponto de vista das 

consequências.  

 A análise destas alterações que Brett (2006) faz em Santo Agostinho consiste no 

seguinte: O homem fez da sua alma fundamentalmente corrupta, logo, a cidade terrena não pode 

evitar a corrupção. Apenas na cidade de Deus, cuja cidadania é dada através da graça, o homem 

pode completar-se, ou seja, chegar à virtude (conceito que ganha um entendimento totalmente 

renovado no medievo). No lugar da dominação da razão sobre as paixões que encontramos na 

antiguidade, Agostinho coloca a dominação de Deus sobre todas as coisas (modelo que se repete 

no homem e na cidade), ou seja, o homem deve reconhecer a autoridade divina.  

 A nossa análise, que demonstraremos a partir deste ponto, não desmente a de Brett, 

apenas toma outro ângulo de observação. Trata-se de observar o que denominamos núcleo 

argumentativo da filosofia medieval em Agostinho e Tomás de Aquino, por serem os maiores 

representantes daquilo que poderíamos denominar pensamento político oficial da Igreja na 

Idade Média.  

Santo Agostinho não escreveu um livro exatamente nos moldes da filosofia política, 

mas A Cidade de Deus (1961) traz algumas passagens de consequência significante para o 

pensamento político. Ele também considera a cidade como algo natural, mas faz uma divisão 

do mundo entre duas cidades (cidade vista como sociedade de pessoas, homens unidos por um 

laço social) (XV, X, 2), uma que vive segundo a vontade do homem, e outra segundo a vontade 

de Deus (XV, VIII, 1), que podemos entender como a moral cristã ou moral católica (vontade 

do homem deve se igualar à vontade de Deus). Para Agostinho, o Reino de Deus citado na 

Bíblia é a Cidade Celestial, que tem Jesus Cristo como rei. Aqueles que amam a Deus, ou seja, 
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vivem segundo a vontade de Dele, são cidadãos da Cidade de Deus (XV, VIII, 1) em 

peregrinação pela terra e irão para lá após a morte (XIV, IX, 6).  

Já a Cidade Terrena é associada ao inferno, seus cidadãos são aqueles que vivem 

segundo o homem, segundo a carne, desejando os bens terrenos. Por estes bens buscam certa 

paz, mas procuram obter a paz por meio da guerra (XV, IV). Cultuam a Deus para obter vitórias, 

por ânsia de domínio (XV, XII, 1).  

O que difere os habitantes da Cidade de Deus dos da Cidade Terrena é a ordem do amor, 

que é a virtude. Quando o amor a algo se antepõe ao amor a Deus, este algo é mal amado. Os 

cidadãos da Cidade de Deus preservam a ordem certa, amam primeiro a Deus (XV, XXII), 

assim, vivem retamente e quem vive assim pratica o direito e a justiça, que vêm de Deus (XVI, 

IV, 8). 

Jesus Cristo é o Rei da Cidade Celestial (XV, VIII, 1) e quem quiser ir para lá deve viver 

segundo a vontade Dele, segundo a moral cristã, ainda na terra, pois há o juízo final, no qual 

são identificados os cidadãos da Cidade de Deus que estavam em peregrinação pela terra (XVII, 

IV, 8-9).  

 Disto podemos tirar algumas conclusões acerca do pensamento de Santo Agostinho: 

Primeiro, a moral cristã é colocada acima da moral e das leis “terrenas”. Segundo, a Cidade de 

Deus termina sendo um modelo a ser seguido pelas cidades terrenas, com um regente virtuoso, 

ou seja, que segue a moral cristã e estabelecerá leis de acordo com a mesma. Desta forma, 

Agostinho fornece argumentos para a submissão da cidade terrena à Igreja Católica. 

 Já São Tomás de Aquino, em seu De Regno (1949; 1998), fornece argumentos ainda 

mais explícitos de tal submissão. Ele se utiliza de uma argumentação próxima à de Aristóteles 

(1998; 1252a-1253a, 1289a-b) para o surgimento da cidade, dizendo ser o homem animal social 

e político, que é natural para o homem viver em sociedade, que todas as suas ações visam um 

fim e, por isso, é preciso um princípio diretivo que o leve ao seu fim, sendo tal princípio a razão 

para cada homem e o governo para uma sociedade de homens (§§4-5,8). Em relação às formas 

de governo existentes e sua respectiva forma degenerada, ele mantém a classificação de 

Aristóteles, de que a monarquia (monarchia, ou melhor, regnum, pois monarchia também 

abrange a tirania) se degenera em tirania (tyrannis), a aristocracia (aristocratia) em oligarquia 

(oligarchia) e a politia em democracia (democratia) (§§11-13), mas ele apresenta uma 

diferença fundamental, relacionada à melhor forma de governo: O bem comum da sociedade e 

finalidade do governo é a preservação da sua unidade, que Tomás de Aquino denomina paz, e 

o governo de um, o mais poderoso, já que opiniões diversas diminuem o poder, é o mais 

eficiente em manter a unidade (§§17-18), portanto, a monarquia é a melhor forma de governo. 
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Sendo o governo de um o mais poderoso, pode ser o melhor ou o pior dos governos, 

respectivamente, monarquia ou tirania. Neste raciocínio, a sequência do melhor governo para 

o pior é monarquia, aristocracia, politia, democracia, oligarquia e tirania (§§22-23). Porém, 

Tomás de Aquino termina argumentando que qualquer forma de governo pode se degenerar 

numa tirania e que um governo de mais de um se degeneraria mais frequentemente numa tirania 

do que a monarquia. Além disso, o maior bem social, a unidade ou a paz, estaria melhor 

preservado numa monarquia, pois a corrupção de uma aristocracia traz consigo uma grande 

chance de que, como há muitos legisladores, alguns abandonem o bem comum (§§36-40). 

Para que o monarca não se transforme em tirano, ou seja, para ser virtuoso, deve ser rei 

e pastor, não buscar seu próprio bem e sim o bem comum, direcionando os súditos como seu 

rebanho à unidade, à paz (§§13,17). Por um lado, o povo nunca deve se insurgir contra um 

tirano, mas desistir do pecado e recorrer a Deus para que aja no coração cruel do tirano (§§51-

52), por outro, o rei deve seguir a lei de Deus e conduzir o povo através dela, fazendo no reino 

o que Deus faz no mundo, o que é a maior virtude, não devendo buscar a honra e a glória 

mundanas, mas buscar sua recompensa em Deus, que, para um rei virtuoso, é a satisfação de 

todos os seus desejos, o maior grau de felicidade, o bem universal (§§61-65).  

Cristo é o rei dos reis. O rei terreno é o ministro de Deus e está subordinado aos padres, 

em especial ao papa, que é o representante de Jesus Cristo na terra (§§109-111) (devemos ter 

em mente a ligação entre Igreja, conhecimento, ação do homem ou moral cristã. No fim das 

contas, a Igreja é quem termina por ditar a moral). 

 Como pudemos ver na exposição que fizemos sobre Agostinho e Aquino, o núcleo 

argumentativo da filosofia política antiga se mantém quase intacto: O governo deve dirigir a 

cidade para o bem comum, que é buscar os bens públicos, assumindo a virtude o papel central 

neste processo, ou seja, não deixando que a forma de governo se degenere. As alterações sutis 

que o núcleo recebe no medievo são de grandes consequências: A virtude é identificada com a 

vontade de Deus, logo, a vontade dos homens deve se identificar com esta. Este esquema coloca 

a Igreja Católica por cima dos poderes terrenos. Além disso, a forma de governo considerada a 

melhor é a monarquia, formando-se uma hierarquia que começa com Deus, passa pelo clero, 

depois pelos reis, até chegar numa sociedade terrena também hierarquizada, tendo, no fim, os 

homens mais humildes.   

 Podemos explicar esta tomada da virtude através do seguinte raciocínio: sendo a Bíblia 

a Revelação, a verdade revelada, logo, os cristãos tinham em mãos, além da verdade, a virtude. 

De posse da verdade e da virtude, de acordo com o modelo político que mostramos no tópico 

anterior, os cristãos deveriam estar no poder para que o bem comum fosse atingido. 
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 É interessante mostrar que a Bíblia traz uma visão de igualdade entre os seres humanos, 

colocando todos como irmãos, filhos de Deus, mas os pensadores medievais citados mantém 

uma diferença de natureza entre os homens, fundada no pecado. Santo Agostinho afirma que 

quem entra em desobediência formal, antes começou a ser mal em seu interior (1961; XIV, 

XIII, 1). A má vontade precede a obra má. Já Tomás de Aquino cita os escravos como não 

fazendo parte da comunidade civil (1949; 1998; §106). 

Reutilizado na Idade Média, o núcleo argumentativo da filosofia política restringiu 

completamente a possibilidade de participação do povo no poder. Vemos os homens filhos do 

mesmo Deus, que, por sua vez, aceita que boa parte deles sejam escravos. O homem continua 

sendo animal político, mas há o surgimento para os homens de um reino com um rei e uma lei 

que são de outro mundo. A sobreposição de um poder, a Igreja Católica, aos poderes das cidades 

terrenas.  

Este tema da relação entre poder espiritual e poder temporal geralmente é tratado como 

a teoria da plenitudo potestatis. Os dois poderes são designados pela expressão simbólica das 

duas espadas. Os escritos de Agostinho estão na origem desta teoria, que visa normatizar as 

relações entre poder espiritual e poder temporal. Formalmente, a teoria da plenitudo potestatis 

diz o seguinte: Deus detém a potência suprema e delega a dois poderes a tarefa de realizar a 

ordem divina na terra, tendo o papa a autorictas, a mais alta dignidade, e o rei a potestas terrena. 

Os dois poderes são absolutos no seu campo, formando um equilíbrio. Rompido o equilíbrio, 

um poder interfere no outro, utilizando-se do mesmo. Porém, este equilíbrio nunca foi realizado, 

pois sempre se defendeu a supremacia da Igreja, do papa, diretamente no poder espiritual e 

indiretamente no plano temporal. Não haveria como realizar a ordem divina sem tal supremacia. 

Para um maior aprofundamento sobre a teoria da plenitudo potestatis ver o primeiro capítulo 

de STREFLING, 2002. Resta, por fim, salientar que alguns reis também reclamavam para si a 

plenitudo potestatis. 

Neste trabalho não utilizamos mais diretamente a teoria da plenitudo potestatis por ela 

não levar muito em consideração e, de certa forma, encobrir a influência da estrutura do 

pensamento político antigo na sobreposição da Igreja sobre o poder temporal, em especial o 

papel da virtude nesta argumentação. 

 

2.3  A TRANSIÇÃO DA IDADE MÉDIA À MODERNA: SOBERANIA POPULAR, 

SEPARAÇÃO IGREJA-ESTADO, A VIRTUDE EM MAQUIAVEL E OS ATAQUES À 

VIRTUDE E AO PODER DA IGREJA CATÓLICA  
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 Nesta parte do capítulo, devemos destacar algumas ideias importantes de transição do 

núcleo argumentativo da filosofia política no medievo para o núcleo que se firma na 

modernidade. A intenção não é esgotar o assunto, mas apenas elencar sucintamente alguns 

pontos importantes deste período de transição para posterior análise. Para isso, foram escolhidos 

os seguintes autores: John Quidort, Guilherme de Ockham, Marsílio de Pádua, Maquiavel e 

Lutero. 

 João Quidort, no livro Sobre o Poder Régio e Papal (1989), expõe uma teoria das formas 

de governo baseada na de Aristóteles. De um lado, podemos encontrar as formas boas, aqueles 

que se dirigem para o bem comum: reino, aristocracia e policracia. Do outro, as que visam os 

bens particulares dos que governam: tirania, oligarquia e democracia. Uma diferença 

interessante se estabelece: A virtude se refere ao reino e à aristocracia, sendo a policracia (termo 

que encontramos em nossa pesquisa apenas em Quidort) o governo no qual o povo domina 

através de plebiscitos. Entram em questão o direito natural e o direito das gentes, de onde, para 

Quidort, deriva a melhor forma de governo, o reino. Ou seja, o direito natural e o direito das 

gentes definem a melhor forma de governo. A explicação que Quidort dá sobre isso baseia-se 

em Aristóteles, mas também em Platão, apesar deste não ser citado. Sendo o homem animal 

político, aqui unidos a natureza política no homem de Aristóteles com a necessidade por 

vestuário, alimentação e defesa, o que remete a Platão, o homem deve viver em multidão, ou 

seja, na cidade ou no reino, e esta multidão deve dirigir-se ao bem comum para que a mesma 

não se disperse com cada um buscando seu próprio interesse. Tal direcionamento para o bem 

comum deve ser dado por uma única pessoa, na qual a virtude é mais forte (argumento do 

governo divino de Aristóteles) e pode preservar a paz mais facilmente. Disso também se retira 

que o pior governo de todos é a tirania (c. I). Porém, apesar do regime real puro (um só governa 

segundo a virtude) ser o melhor (como em Aristóteles) em teoria, o regime real, pelo grande 

poder que concede ao rei, degenera-se muito facilmente. Necessitaria um rei de virtude perfeita, 

o que é encontrado em muito poucas pessoas. O melhor regime mesmo é o misto, misto entre 

reino, aristocracia (os melhores governam segundo a virtude) e democracia (governo do povo), 

pois este conserva a paz entre o povo e faz todos amarem e defenderem o governo, por todos 

tomarem alguma parte no mesmo (c. XIX). Aqui percebemos a referência principal a 

Aristóteles, mas também a influência do governo misto de Políbio e Cícero, apesar dos mesmos 

não serem citados, nem qualquer outro defensor do governo misto. 

 Além de ordenar-se para o bem que pode ser adquirido naturalmente, o homem também 

se ordena para um fim sobrenatural, a vida eterna. Aqueles que se ordenam para a vida eterna 

são aqueles que vivem segundo a virtude. Logo, algum indivíduo também deve dirigir a 
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multidão para este fim sobrenatural, que não é atingido pela força da natureza humana. Este 

indivíduo é Jesus Cristo.  

 Podemos aqui observar que a divisão dos fins em Quidort leva a uma divisão de poderes. 

Os homens passam a ter um condutor terreno, o príncipe, e um divino, Jesus Cristo (que confere 

o sacerdócio aos ministros da Igreja). Isso leva também a uma divisão da virtude, passando a 

haver uma virtude terrena, a virtude humana, e uma virtude divina (c. II). Segundo Quidort, 

falando da virtude humana, “o que é virtuoso em um povo não o é noutro” (QUIDORT, 1989, 

p. 50; c. III). Esta ideia é melhor desenvolvida por Quidort no seguinte trecho: 

 

as virtudes morais podem ser perfeitamente adquiridas sem as teologais, e nem 

são aperfeiçoadas por estas a não ser de um modo acidental [...]. Portanto, 

também sem a direção de Cristo pode haver a justiça verdadeira e perfeita que 

se requer para o reino, pois o reino ordena-se a viver segundo a virtude moral 

adquirida que, posteriormente, pode ser aperfeiçoada por outra virtude 

qualquer. [...] Poder-se-ia também dizer que a república do povo cristão não 

pode ser dirigida com retidão se o governante nas coisas espirituais não for o 

papa, [...] e não há outro modo de conservar a justiça a não ser obedecendo a 

ele (p. 111; c. XVIII). 

 

 São dois, podemos assim dizer, planos da virtude. O primeiro é o da virtude terrena, que 

pode levar ao bem comum é à justiça que se requer para o reino. Mas essa virtude terrena, 

relativa, desenvolvida pelos povos, pode e deve ser aperfeiçoada pela virtude divina. Ou seja, 

a virtude terrena não necessita da divina para atingir a justiça, esta terrena, mas a perfeição da 

virtude vem com o aperfeiçoamento pela virtude divina, realizando os dois fins do homem. Há 

uma clara orientação de que os dois poderes devem atuar juntos, separados, mas em cooperação. 

Quidort termina fazendo uma distinção entre o homem animal e o homem espiritual que deixa 

claro a necessidade da virtude divina: Quando a vida de alguém é dirigida pela luxúria, é vida 

animal. O homem animal “julga das coisas de Deus segundo a fantasia enganadora dos corpos, 

ou segundo as letras da lei ou segundo considerações físicas” (p. 107; c. XVII). Já o homem 

espiritual é um homem segundo a vida e a ciência. Sua alma busca a existência e ele julga pela 

fé e não pelos sentidos humanos (c. XVII). Ou seja, ou o homem é animal ou espiritual. 

 A separação entre os poderes coloca limites nos mesmos. A hierarquia própria da Igreja 

não se estende aos príncipes seculares. Em palavras mais diretas que as de Quidort, o papa não 

é monarca supremo nas coisas temporais. Os chefes temporais são eleitos pelo povo. Esta 

divisão leva a uma divisão dos bens: os bens temporais dos leigos pertencem a eles mesmos, 

enquanto os bens eclesiásticos são comuns. O que leva à afirmação de que, nas coisas 

espirituais, o mundo deve ser governado por uma só pessoa, já nas coisas temporais, os fiéis 
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vivem em diversas comunidades políticas, com diferentes modos de viver e governantes 

próprios (c. III). 

 O reino precede o sacerdócio no tempo (c. IV), mas este último tem maior dignidade. 

Os dois fins dos quais falamos unem-se da seguinte forma: o reino leva os homens a viver 

segundo a virtude, para que possa ser obtido o fim mais elevado, a fruição de Deus. Ou seja, a 

virtude terrena é o primeiro passo, a preparação do terreno, para a virtude divina, retomando o 

que já foi exposto sobre a virtude (c. V).  

Resta analisar a relação entre os dois poderes. Apesar da sua maior dignidade, não há 

uma superioridade do poder sacerdotal em relação ao poder secular em tudo. Os dois poderes 

vêm de Deus. Cada um deles é superior ao outro naquilo que lhe diz respeito (c. V). Os bens 

eclesiásticos não são propriedade de uma pessoa individual, mas da comunidade. O papa é 

apenas o administrador geral de tais bens. Os bens eclesiásticos destinam-se ao bem comum, 

podendo seus administradores, abades, bispos e até o papa, ser depostos caso os utilizem para 

seus bens particulares. Trata-se de uma limitação ao poder do clero (c. VI). 

Em relação aos bens dos leigos, o papa não é sequer administrador dos mesmos. Os bens 

dos leigos são adquiridos pela arte, pelo trabalho e pela habilidade, possuindo os indivíduos 

direito, poder e verdadeiro domínio sobre seus bens. Nem o papa nem o príncipe possuem 

direito de posse ou de administração sobre tais bens. Porém, há uma exceção: o papa pode exigir 

dízimo ou outras contribuições dos leigos em caso de extrema necessidade da Igreja. Já o 

príncipe, julga em relação aos bens dos súditos, sem ter o domínio, e recebe bens dos cidadãos 

segundo a necessidade de distribuição com vistas à utilidade comum (c. VII-VIII). 

O papa não possui ambos os gládios. O papa só possui jurisdição nas coisas temporais 

se o príncipe a conceder. O poder real não depende do papa, provindo diretamente de Deus e 

do povo, que elege o rei. Também o poder eclesiástico, dos prelados, provém imediatamente de 

Deus, e não do papa (c. X). 

Existe uma exceção em relação à interferência de um poder no outro, ou seja, do 

eclesiástico no terreno e vice-versa: quando se tratar de um príncipe herético, “o papa pode 

tomar certas medidas junto ao povo e por elas o príncipe fica privado de honra secular e é 

deposto pelo povo” (p. 91; c. XIII), assim como “se o papa for criminoso, escandalizar a Igreja 

e não se corrigir” (p. 91; c. XIII), o príncipe pode excomungar o papa indiretamente, advertindo 

o mesmo de forma direta e através dos cardeais, podendo, se o papa persistir no erro, atuar junto 

ao povo, proibindo os súditos de obedecer e servir ao papa, fazendo pressão para que o papa ou 

ceda ou seja deposto pelo povo. Além disso, se o príncipe pecar em assuntos espirituais, o papa 

primeiro o adverte, depois, na persistência, o excomunga, nada mais do que isso. Deve-se notar 
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que “toda censura eclesiástica é de cunho espiritual, cabendo-lhe excomungar, suspender e 

interditar, e nada mais pode a Igreja, a não ser de modo indireto e acidentalmente, como foi 

dito” (p. 93; c. XIII). Se o príncipe pecar em coisas temporais, não cabe ao papa julgá-lo, mas 

aos barões e pares, que podem pedir o auxílio da Igreja, que, por sua vez, só pode proceder com 

advertência e excomunhão. Se o papa comete crime em coisas temporais, se houver imperador, 

cabe a este advertir e, na persistência, punir o papa. Se o papa peca em coisas espirituais, os 

cardeais devem primeiro adverti-lo, na persistência, devem buscar ajuda do poder secular. Da 

forma que foi descrita, os dois gládios se “ajudam” mutuamente (c. XIII). 

O imperador não presta juramento ao papa. O papa não depõe o imperador. Só há 

juramento e deposição quando o imperador recebe o reino do papa. O papa não legitima em 

assuntos temporais, a não ser em seus domínios (c. XV) 

A balança que se forma entre os dois poderes tende a garantir um lugar separado e 

independente para a Igreja na relação com o poder terreno, forçando os reinos a ser cristãos, o 

que podemos concluir com base no que foi exposto acima. O povo ganha poder inicialmente, 

instituindo o rei e com uma pouca participação no governo misto, mas este logo é retirado, pois 

através do poder real o povo é dirigido para Deus, tanto no reino quanto na tirania. Não há 

direito de resistência: “a tirania dos príncipes serve para castigar os pecadores” (p. 109; c. 

XVII).    

Em relação às leis, ao papa não compete ditar leis. Ou as leis dos príncipes não precisam 

passar pela aprovação do papa. O poder real faz suas próprias leis. O tipo de poder também é 

classificado por quem faz as leis. Se um só faz as leis, é um governo real. Quando as leis são 

feitas pelos cidadãos, é um governo civil ou republicano. Se o papa faz as leis e uma autoridade 

apenas as recebe, é poder papal, que destrói o reino e esvazia as formas antigas de governo (c. 

XVII).  

A filosofia de Quidort é o primeiro passo para o desmantelamento do núcleo 

argumentativo da filosofia política na Idade Média, como podemos ver neste trecho: “é melhor 

que muitos dominem em muitos reinos que um só domine em todo o mundo” (p. 133; c. XXI).  

 Já de início, no Prólogo de Brevilóquio sobre o Principado Tirânico (1988), Ockham 

resume seus argumentos, referindo-se às injúrias e iniquidades cometidas pelo papa, que teria, 

junto com outros que o precederam, transformado a cátedra de Pedro em um principado tirânico, 

sendo este um poder usurpado, oposto aos direitos e liberdade dados ao povo por Deus e pela 

natureza e perigoso para a própria fé católica (Prólogo). O papa pode não ter virtude, ser 

“estulto, temerário, maligno e inútil” (p. 52; II, V). Por isso, para Ockham, o poder do papa tem 

limites, os quais o papa tem obrigação, assim como os súditos, de conhecer. Além disso, o papa 
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deve prestar contas (I, III-IV). Há subordinação das leis civis à razão natural, à verdade, à justiça 

e à lei evangélica, porém, não devemos entender aqui algo como a hierarquia das leis como em 

Agostinho e Aquino, o âmbito de cada direito, divino, natural ou civil, é bem delimitado. O 

papa prova seu poder apenas pela Sagrada Escritura e o imperador não pode defender-se contra 

o papa por meio das leis imperiais (I, VII-VIII).  

 Então Ockham coloca o argumento central do livro: o papa não possui plenitude de 

poder de forma que lhe é permitido tudo o que não é oposto à lei divina e ao direito natural. Se 

assim fosse, todos (imperadores, reis, súditos) seriam escravos do papa (II, I-III). Pelo contrário, 

o poder apostólico é para a utilidade dos súditos (ou utilidade comum dos fiéis ou bem comum), 

assim como o é tanto o principado secular moderado quanto as leis civis (II, V).  A separação 

Igreja-Estado vai se fazendo na argumentação de Ockham à medida em que podemos perceber 

a quebra da hierarquia formada anteriormente em Agostinho e Aquino (II, VI-VIII) (não é 

verdade que em Ockham deixe de haver hierarquia no reino e na família, sendo a quebra da 

hierarquia formada em Agostinho e Aquino parcial, dizendo mais respeito à sobreposição da 

Igreja ao Estado) (III, XI). O poder do papa limita-se a questões de retidão, não adentrando em 

assuntos, negócios, mundanos (exceto por necessidade), ou seja, não adentra em propriedades 

temporais. Também não tem domínio sobre o clero (II, VI-VIII). O pai também deixa, em 

Ockham, de ter plenitude de poder sobre o filho, assim como o príncipe secular não possui 

plenitude de poder sobre o súdito (II, VI). O poder temporal é independente da Igreja (II, X). 

Não foi Deus quem instituiu o principado mundano (II, XIX). A lei evangélica não diminui a 

jurisdição e o poder legítimo das autoridades terrenas (II, XVI). 

 Exemplos da separação entre poder do papa e poder terreno: O papa não pode alienar 

feudos e outros bens temporais, ser juiz em assuntos mundanos, julgar a respeito de posses, 

diminuir ou perturbar o direito das autoridades mundanas, julgar os infiéis (a não ser em caso 

de delito), dispensar os cristãos dos poderes seculares (reis, príncipes, etc.), subtrair os súditos 

às autoridades mundanas (II, X), aplicar pena de morte ou amputação de membros, julgar as 

causas terrenas (II, XI), dispor dos bens dos príncipes seculares (II, XVI), etc. 

 Em Ockham, a vontade toma o lugar da virtude no núcleo argumentativo da filosofia 

política: o homem tem liberdade, pela lei divina e pela da natureza, logo o papa não pode 

instituir leis obrigatórias contra a vontade dos fiéis (II, XVII). Os fiéis possuem direito de 

resistência (moderadamente, apenas não cumprindo) se o papa extrapola seu poder (II, XXI). 

O papa está fora do âmbito de todas as leis positivas, mas não é por isso que possa suprimi-las 

ou suspendê-las contra a vontade daqueles que as instituíram (as leis são instituídas pela 

vontade) (II, XXIII). A equidade natural é uma limitação do poder e garantia da propriedade 
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(II, XXIV). O direito civil instituiu a propriedade (III, I). O domínio humano das coisas 

temporais divide-se em comum (próprio do estado de inocência), que é o de utilizar as coisas, 

que são comuns a todos, para utilidade própria, e próprio, a propriedade, que surge após a queda 

e é necessária para o bem viver (III, VII). O poder de instituir leis e direitos humanos (não 

confundir com os direitos humanos como entendemos hoje) esteve primeiro com o povo, que, 

por sua vez, o transferiu a príncipes, reis ou imperadores (III, XIV). O poder temporal vem do 

povo (IV, VI), é instituído por Deus através da submissão voluntária dos homens a um 

governante (IV, VIII). Se não é voluntário, o poder é usurpado, não legítimo, é poder tirânico. 

A virtude não torna o poder usurpado justo. Nem a própria justiça torna o poder usurpado justo, 

apenas o consenso livre do povo (IV, IX-XI). 

 Uma vez que os homens se submetem livremente a alguém, não podem encerrar o 

domínio deste contra a sua vontade, sem que haja culpa da parte do mesmo. Ou seja, os homens 

se submetem por sua vontade, mas não podem dissolver o domínio apenas por sua vontade, mas 

apenas por algo muito grave. Além disso, Ockham chega a apontar a melhor forma de governo, 

que é o reino, a monarquia (IV, XIII). 

 Por fim, devemos apenas salientar mais algumas ideias de Ockham: O fato de o papa 

não poder se imiscuir nas questões temporais não significa que os príncipes não devam receber 

orientação e informação do papa e da Igreja, eles devem (V, VI). Os reis não podem ser depostos 

pelo papa por crime secular (este poder pertence ao povo ou alguém em nome deste), mas por 

crime de heresia cabe ao papa examinar e buscar as causas de tal crime, ficando a sentença e a 

execução por conta do povo ou dos seus representantes (VI, II). Também é importante salientar 

que a escravidão é lícita em Ockham, subjugando por guerra justa (IV, X).  

Em Marsílio de Pádua, O Defensor da Paz (2005), devemos destacar as seguintes ideias: 

a separação entre os planos temporal e eterno, passando o bem comum a dizer respeito apenas 

ao plano temporal, ou seja, à vida terrena (I, IV, 3); o surgimento de uma justiça padrão e de 

um guardião e executor de tal justiça, que é criada pelos homens e não se espelha na lei divina 

(I, IV, 4); o que difere as formas de governo boas (equilibradas) das más (imperfeitas) é o 

governo de acordo com a vontade do povo e o consentimento dos súditos (I, VIII, 3); o 

legislador é o povo, o corpo universal dos cidadãos, ou sua parte prevalente (I, XII, 3); as leis 

são uma construção coletiva, que se aperfeiçoa com a passagem do tempo pela contribuições 

de homens de diversas eras, algo que um virtuoso jamais poderia realizar (I, XI, 3); o príncipe 

deve ser virtuoso (I, XIV, 2; I, XV, 7) e estar submetido às leis, podendo ser deposto pelo 

legislador (I, VIII,3). 



38 
 

 Devemos esmiuçar melhor a argumentação de Marsílio de Pádua. O bem comum é 

identificado com o viver bem, que é a tranquilidade, a paz (I, II, 3; I, IV, 1). O surgimento da 

cidade é visto como natural, utilizando a mesma argumentação de Aristóteles (de casas para 

vilas, de vilas para comunidades) (I, III, 3). A justiça passa por mudanças, da justiça em casa, 

do mais velho, que é mais relativa, à justiça na vila, que não pode ser relativizada (I, III, 4). 

Tais comunidades imperfeitas geravam disputas, lutas e separação dos homens, o que trouxe a 

necessidade de uma justiça padrão e de um guardião e executor dessa justiça (I, IV, 4). O 

legislador é o povo, o corpo universal dos cidadãos, ou sua parte prevalente (I, XII, 3) e quem 

executa a lei é o príncipe (I, IV, 4; I, VIII, 1), que é eleito pelo legislador, ou seja, pelo corpo 

dos cidadãos (I, XV, 2). 

 A cidade é formada de partes (I, III, 5), que se intercomunicam perfeitamente, sendo o 

clero apenas uma das partes da cidade (I, V, 1). O fim da classe dos sacerdotes é educacional, 

para ensinar os homens a lei divina, para o mundo que virá, para a salvação (I, VI, 7-8). O 

homem só pode ser julgado pela lei divina pelo próprio Cristo (II, IX, 1). 

 A teoria das formas de governo em Marsílio de Pádua é retirada de Aristóteles, com as 

formas boas de governo (equilibradas, temperadas) sendo monarquia real, aristocracia e politia 

e as más (imperfeitas) tirania, oligarquia e democracia, sendo as três últimas degenerações das 

três primeiras respectivamente, porém o motivo da degeneração traz uma mudança fundamental 

para a modernidade: a virtude deixa de ser o critério que difere as formas boas das más, 

passando a ser a vontade e o consentimento dos súditos o que leva o governo ao bem comum. 

Outra diferença é que as formas de governo são diferenciadas pela quantidade de pessoas que 

compõem o principado (I, VIII, 2-3), que não é responsável por fazer as leis, mas por executar 

e julgar. O legislador é o povo ou corpo universal dos cidadãos, ou sua parte prevalente, que 

realiza suas funções através de assembleias. No fim, o que diferencia as formas boas de governo 

das degeneradas é o povo fazer as leis como expressão de sua vontade. É pelo povo que as leis 

são promulgadas, revisadas, interpretadas ou suspensas (I, XII, 3). 

 Marsílio de Pádua não chega a apontar uma melhor forma de governo (I, VIII, 4). Para 

cada povo, levando em consideração o tempo e o espaço, há uma forma de governo mais 

adequada (I, IX, 10). O que importa é que haja eleição, não haja sucessão posterior e que o 

príncipe permaneça por um período certo de tempo (I, IX, 7).  Também as leis constituem uma 

medição e regulação dos atos do príncipe, ou seja, o príncipe está submetido às leis e é julgado 

pelo legislador quando não as cumpre (I, XVIII, 3). 

 Sobre o argumento antigo da virtude, do qual também decorre o de tirania do povo, 

Marsílio de Pádua afirma que as leis são aperfeiçoadas através do tempo e da contribuição dos 
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homens de várias eras (I, XI, 3). Nem o melhor homem é como a lei, que é isenta de paixão 

pervertida e ignorância. A lei é a segurança do povo nos julgamentos (I, XI, 6). Também dizer 

que o corpo universal dos cidadãos é vicioso é um grande erro, pois todos os cidadãos, ou pelo 

menos a maioria, são razoáveis e possuem um desejo reto pela cidade e a sobrevivência desta. 

Nem todo cidadão é capaz de descobrir as leis, mas todos são capazes de emitir juízo sobre as 

mesmas (I, XIII, 3). A virtude desloca-se da centralidade do núcleo argumentativo e vai para o 

príncipe, que é eleito pelo legislador por prudência e virtude moral (I, XIV, 2; I, XV, 7). 

 Por fim, deve-se ressaltar que, para Marsílio de Pádua, a sociedade não deixa de ser 

hierárquica. O corpo universal dos cidadãos é formado pelos mesmos cidadãos de que 

Aristóteles fala, ou seja, ficam fora do legislador crianças, mulheres, escravos e estrangeiros (I, 

XII, 4).  

 

 Sintetizando esta parte do capítulo, em Quidort, Ockham e Marsílio de Pádua, podemos 

observar a transição do núcleo argumentativo da filosofia política medieval em direção ao 

núcleo que se formou na modernidade. Em primeiro lugar, devemos salientar a presença 

constante da teoria das formas de governo de Aristóteles, porém com algumas mudanças 

fundamentais, em especial em relação à centralidade da virtude no núcleo argumentativo da 

filosofia política. Em Quidort, a virtude deixa de dizer respeito ao bem governo dos muitos, a 

policracia, sendo substituída pelos plebiscitos. A monarquia cede lugar ao governo misto como 

melhor forma de governo. Poder divino e poder temporal passam a ter âmbitos próprios e 

limites, atuando separados, mas em cooperação, em harmonia. A hierarquia própria da Igreja 

deixa de se estender aos príncipes seculares. Os chefes temporais passam a ser eleitos pelo 

povo. O papa já não interfere nas leis terrenas. Em Ockham, vemos a forte denúncia à falta de 

virtude de alguns papas, que governavam tiranicamente (a Igreja deixa de ser detentora da 

virtude, a virtude do papa deixa de ser inquestionável). O poder papal em Ockham ganha limites 

mais definidos. Cada direito, divino, natural ou civil, passa a ser bem delimitado. A vontade 

toma o lugar da virtude na centralidade do núcleo argumentativo da filosofia política, sendo 

aquilo que leva o governo ao bem comum (não se restringindo apenas ao bom governo dos 

muitos, como em Quidort). Ou seja, as leis devem ser instituídas pela vontade. O povo é quem 

primeiro possui este poder, transferindo o mesmo para os príncipes. O poder temporal vem do 

povo, o que significa dizer que o poder, se não é voluntário, é usurpado, tirânico. A legitimidade 

ganha uma grande força em relação ao poder, pois nem a virtude é capaz de tornar o poder 

usurpado justo. Nem a própria justiça torna o poder usurpado justo, apenas o consenso livre do 

povo. Em Marsílio de Pádua podemos observar uma separação entre os planos temporal e eterno 
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ainda mais acentuada, passando o bem comum a dizer respeito apenas ao plano terreno. A classe 

dos sacerdotes passa a ter um fim puramente educacional. A ideia de soberania popular se 

consolida e a vontade toma definitivamente o lugar da virtude na centralidade do núcleo 

argumentativo da filosofia política, sem possibilidade do povo ceder seu poder. A diferença das 

formas boas de governo para as más é justamente que prevaleça a vontade do povo e o 

consentimento dos súditos na feitura das leis. O legislador é o povo, o príncipe apenas executa 

as leis. A diferença nas formas de governo passa a estar no número daqueles que executam as 

leis. As leis passam a ser uma construção coletiva, através de assembleias. Melhor que leis 

feitas por um virtuoso, são as aperfeiçoadas pelo tempo e pela contribuição de homens de várias 

eras. A lei é a segurança do povo, limitando, medindo e regulando os atos do príncipe, que é 

eleito pelo povo por sua virtude. Ou seja, a virtude continua cumprindo um papel, mas na 

execução das leis e não no direcionamento do governo ao bem comum. Além disso, o 

argumento da tirania do povo não é aceito em Marsílio de Pádua, que considera a maioria dos 

cidadãos razoáveis e com um desejo reto pela cidade e pela sobrevivência da mesma. 

 Em seguida, devemos analisar algumas ideias importantes em Maquiavel e Lutero para 

a formação do núcleo argumentativo da filosofia política moderna: 

 Em Maquiavel, nos Comentários sobre a Primeira Década de Tito Lívio (1994) 

destacamos as seguintes ideias: o estado de natureza (I, 2); igualdade de natureza dos homens 

(natureza má) (I, 3); possibilidade do conhecimento do rumo e a ordem da história; virtude (do 

governante) é conhecimento político baseado no conhecimento da história (Introdução); a 

virtude é necessária para fundar um bom governo (I, 10); a virtude do governante, conhecimento 

político, difere da do súdito, virtude moral (I, 9); o Estado misto como melhor forma de 

governo, a ideia de três poderes equilibrados (I, 2); a religião como instrumento do Estado (I, 

11); o ataque à virtude da Igreja (I, 12). 

 Em Maquiavel, vemos a forte influência das ideias que Políbio (2000; 1893; 1889) e 

Cícero (1985; 1980; 1889) acrescentam ao núcleo argumentativo da filosofia política antiga: 

com o conhecimento da história pode-se saber algo do futuro, o Estado misto como forma de 

parar a cadeia de mudanças das formas de governo e a sorte ou acaso agindo nos rumos dos 

acontecimentos. Tais ideias são fundamentais para a virtude em Maquiavel, mas este retira 

outras consequências sobre a relação entre virtude a conhecimento da história. 

Podemos perceber na introdução do livro I dos Comentários sobre a Primeira Década 

de Tito Lívio que a história possui uma regularidade. O que Maquiavel propõe é que aqueles 

que governam olhem a história não como uma simples sucessão de fatos, um desfile de 
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acontecimentos, mas apreendam o sentido genuíno da história. O sol, o céu, os homens e os 

elementos são os mesmos de outrora, sua ordem, seu rumo e seu poder não foram alterados. 

Esta visão da história é confirmada pelo ciclo das formas de governo. A teoria das 

formas de governo de Maquiavel afirma que há três tipos de governo, monarquia, aristocracia 

e governo popular (ou democracia). Suas degenerações são, respectivamente, despotismo, 

oligarquia e permissividade. No ciclo dos governos, primeiro os homens viviam como os 

animais, dispersos. Com o crescimento da população, os homens se reúnem e surgem as 

primeiras noções morais e de justiça. Em torno da questão da proteção, primeiro surge a 

monarquia, que se degenera em tirania, para depois vir, em sequência, a aristocracia, a 

oligarquia, a democracia e a permissividade ou licença (aqui entra a tirania do povo). O ciclo 

repete-se indefinidamente, porém a maioria dos Estados tende a ser tomado por outro. Por isso, 

todas as formas de governo citadas são considerada indesejáveis, sendo a única forma boa o 

Estado misto, do qual participam o príncipe, a aristocracia e o povo. O equilíbrio dos três 

poderes faz a república perfeita (I, 2). Aqui podemos observar muito bem a grande influência 

de Políbio e Cícero em Maquiavel, tanto que, neste, o núcleo argumentativo da filosofia política 

antiga se mantém praticamente intacto, com o governante virtuoso dirigindo a cidade ao bem 

comum através da busca do bem público, que é expressa através das leis, que por sua vez, 

conduz o povo à virtude. A diferença é que em Políbio e Cícero a virtude como conhecimento 

político não se desvincula da virtude moral, e em Maquiavel sim (porém só para o governante, 

pois o povo é educado moralmente através das leis). Podemos refazer o pensamento de 

Maquiavel da seguinte forma: Se o governante tem o conhecimento de como a história se 

comporta, mesmo com o acaso cumprindo seu papel, ele deve agir de forma imoral se for para 

evitar um mal maior. Isso podemos ver claramente nos Comentários sobre a Primeira Década 

de Tito Lívio I, 9, mas também no Príncipe VI, 1-2 e XXV, 1-3. Deste modo, o governante 

virtuoso deve se utilizar de todos os meios para chegar ao bem comum e a uma república 

virtuosa, como é o caso da religião como instrumento do governante (Comentários... I, 11-12). 

Já em Lutero, devemos destacar apenas o ataque à virtude da Igreja. A questão da 

Reforma é muito mais ampla do que a própria obra de Lutero, mas através da obra de Lutero 

(1987a; 1987b; 1987c; 1987d) podemos observar a argumentação que procura destituir a Igreja 

do núcleo da filosofia política que ela mesma criou, o núcleo medieval que coloca a Igreja como 

fonte da verdade e da virtude. Veremos a seguir que Lutero começa questionando a virtude da 

Igreja (LUTERO, 1987c) e, num momento posterior, termina por questionar a posição do papa 

como representante de Cristo na terra, ou seja, termina por questionar o poder da Igreja 

(LUTERO, 1987a; 1987b). 



42 
 

 Lutero, no Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências (1987c), conhecido 

como suas 95 teses, ao tratar sobre a questão das vendas de indulgências, afirma que as 

indulgências não eximem ninguém da penitência nem das boas obras, obras de amor, de 

misericórdia, muito menos livram os parentes mortos do purgatório, que o direito canônico não 

diz respeito aos mortos, que a penitência deve ser feita em vida e a própria vida deve ser 

penitência. Qualquer cristão arrependido de forma verdadeira teria direito ao perdão dos seus 

pecados, sem qualquer necessidade de carta de indulgência. As indulgências seriam apenas para 

penas de satisfação sacramental, que seria apenas a última parte do sacramento da penitência, 

através da qual o pecador era readmitido na comunhão eclesiástica, ou seja, uma pena 

determinada por humanos e que podia ser substituída pela compra de indulgências, o que não 

seria uma obrigação. Algumas teses de Lutero são bastante contundentes, como a tese 21: 

“Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda 

pena e salva pelas indulgências do papa” (LUTERO, 1987c, p. 24). Ou seja, seria um erro a 

substituição da penitência e das boas obras pela compra de indulgências. As pessoas estavam 

comprando a remissão dos seus pecados e dos seus parentes mortos e a Igreja lucrava muito 

com isso.  

Lutero continua na tese 24 — “a maior parte do povo está sendo necessariamente 

ludibriada por essa magnífica e distinta promessa de absolvição da pena” (LUTERO, 1987c, p. 

24) —, nas teses 27 e 28 — “Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a 

moeda lançada na caixa, a alma sairá voando” e “Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, 

podem aumentar o lucro e a cobiça” (LUTERO, 1987c, p. 24) —, e na tese 66, “Os tesouros 

das indulgências, por sua vez, são as redes com que se pesca a riqueza dos homens” (LUTERO, 

1987c, p. 27). Os questionamentos de Lutero terminam por atingir a virtude do papa, como nas 

teses 82, 84 e 86: 

 

82. [...] por que o papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor 

e da extrema necessidade das almas [...] se redime um número infinito de 

almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica [de 

São Pedro] — que é uma causa tão insignificante? 

84. [...] que nova piedade de Deus e do papa é essa: por causa do dinheiro, 

permitem ao ímpio e inimigo redimir uma alma piedosa e amiga de Deus, 

porém não a redimem por causa da necessidade da mesma alma piedosa e 

dileta, por amor gratuito? 

86. [...] por que o papa, cuja fortuna é hoje maior que a dos ricos Crassos, não 

constrói com seu próprio dinheiro pelo menos esta uma Basílica de São Pedro, 

ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? (LUTERO, 1987c, p. 28-

29). 
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2.4  A MODERNIDADE: A SUBSTITUIÇÃO DA VIRTUDE PELA VONTADE NA 

CONDUÇÃO DO ESTADO AO BEM COMUM E O SURGIMENTO DO MODELO DE 

ESTADO MODERNO, A MÁQUINA POLÍTICA 

 

Hobbes, no início do capítulo XIII da primeira parte do Leviatã (1979), afirma a 

igualdade dos homens, tanto em relação à força corporal quanto às faculdades do espírito. 

Nenhum homem é mais forte que o outro a ponto do mais fraco não poder matar o mais forte e 

todo homem supõe possuir maior sabedoria do que o vulgo, acha que há poucos mais sábios 

que ele e não acredita que haja muitos tão sábios quanto ele, ou seja, todos os homens estão 

contentes com suas faculdades do espírito, achando-se superiores à maioria, e isso prova a 

igualdade neste sentido. Sendo os homens iguais em capacidade, todos esperam atingir seus 

fins e, quando dois homens desejam a mesma coisa, tornam-se inimigos, entram em estado de 

guerra. A guerra não é apenas a luta real, mas a disposição para ela. O estado de natureza é 

estado de guerra, de todos contra todos, pois não há um poder comum capaz de manter o respeito 

entre os homens. 

 Em Hobbes vemos que a natureza do homem o coloca em guerra contra os outros. O 

Estado é um artifício, criado pelos homens para sair do estado de guerra, garantir sua própria 

conservação, manter todos os homens em respeito. O homem não é animal social, político ou 

cívico, mais social do que as abelhas e as formigas, como afirma a teoria da sociabilidade 

(DERATHÉ, 2009). Para Hobbes o acordo entre os homens não é natural como o das abelhas 

e das formigas, é artificial, um pacto, o contrato social. 

 Vale fazer a seguinte observação: A ideia de que o Estado é algo natural pode ser 

chamada naturalismo, já a ideia de que o Estado é um artifício criado pelos homens pode ser 

chamada anti-naturalismo. No anti-naturalismo, como o Estado é um artifício criado pelos 

homens, ele é criado com uma determinada finalidade, que passa a ser dever do Estado para 

com os homens (nomenclatura retirada de SIMMONS, 2007). Já a teoria da sociabilidade, 

citada um pouco acima, refere-se à ideia de que o homem é naturalmente um animal social, de 

que a sociedade é, portanto, natural (teoria retirada de DERATHÉ, 2009).  

Em Hobbes, o contrato social é um pacto de cada homem, no intuito de garantir sua 

conservação, com todos os outros homens, para que as diversas vontades sejam reduzidas a 

uma única vontade, de um homem ou de uma assembleia, e, assim, sair do estado de guerra. A 

fórmula do pacto é a seguinte: “Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a 

este homem, ou a esta assembléia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, 

autorizando de maneira semelhante todas as suas ações” (HOBBES, 1979, p. 105; II, XVII). 

Como vemos na fórmula, o que acontece é uma autorização (II, XVII). No pacto, o Estado é 
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instituído, é eleito pela maioria um representante, o soberano, que recebe o direito de 

representar a pessoa de todos os homens, e todos, inclusive aqueles que votaram contra o 

representante eleito, autorizam todos os atos do representante, reconhecendo-os como seus 

próprios atos. A partir disto, os súditos não podem desfazer o pacto nem celebrar um outro. O 

soberano não deve qualquer satisfação aos súditos, não pode ser deposto nem punido, pois sua 

própria instituição já constitui a saída do estado de guerra e a dissolução do pacto ou a 

celebração de um outro, mesmo com Deus, seria a volta ao estado de guerra (II, XVIII). 

 O soberano possui poder absoluto, concentrando em si os poderes legislativo, executivo 

e judicial, além do direito de fazer a guerra com outros Estados, assim como em toda a filosofia 

política até este ponto, e está acima das leis (II, XVIII). A diferença entre os governos está 

basicamente em quem é o soberano, um homem, mais de um ou todos, respectivamente, 

monarquia, aristocracia e democracia. Não há outras espécies de governo, o que acontece é que 

quando tais formas são detestadas são colocados os nomes tirania, oligarquia e anarquia. Aqui 

podemos observar que não há a chamada degeneração da forma de governo, pois o bem comum 

é a saída do estado de guerra, que já acontece com a instituição do Estado, e a diferença entre 

monarquia, aristocracia e democracia está apenas na capacidade para garantir a paz e a 

segurança do povo, pois na monarquia os interesses pessoal e público coincidem, sendo esta a 

melhor forma de governo, enquanto que na aristocracia e na democracia a prosperidade pública 

não contribui tanto para a fortuna pessoal como na monarquia, tendendo os homens para 

satisfazer seus interesses pessoais quando houver um conflito entre os interesses públicos 

e pessoais. Portanto, em Hobbes continua sendo importante a questão do interesse público estar 

à frente do pessoal, mas a tendência dos homens não é esta, o que é resolvido na monarquia, 

com a coincidência dos interesses públicos e particulares. Além disso, na aristocracia e na 

democracia há sempre a possibilidade de uma guerra civil devido à discordância de opiniões 

(II, XIX). 

 Outro ponto interessante é que, para Hobbes, não há governo misto. Ele afirma ser difícil 

reduzir os Estados efetivamente existente nas três formas (monarquia, aristocracia e 

democracia), mas a questão é saber quem é o soberano. Exemplos disso seriam democracias e 

aristocracias submetidas a outro Estado, que seriam monarquias, pois o soberano é este outro 

Estado, e monarquias cujo poder é limitado por uma assembleia, as quais seriam aristocracias, 

pois o soberano é a assembleia (II, XIX). Em Hobbes, não há degeneração, mas a sucessão pode 

ocasionar a dissolução do Estado, devendo, portanto, o direito de sucessão pertencer 

exclusivamente ao soberano (II, XIX). 
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 Em relação à Igreja Católica Romana, Hobbes (1979) critica a virtude da Igreja (ver 

capítulo XII d’O Leviatã), como fazem Maquiavel (1994; I, 12) e Lutero (1987a), questiona o 

poder da Igreja como “herdeira” do apóstolo Pedro (ver capítulo XLII), como faz Lutero 

(1987b; 1987c), e subordina totalmente a Igreja ao Estado, como faz Maquiavel (1994; I, 11). 

Para Hobbes (1979), o soberano é chefe da Igreja no seu Estado, é o representante de Deus na 

terra, o Leviatã possui a cruz e a espada, a Igreja Católica Romana não tem qualquer direito em 

relação ao Estado. O trecho a seguir é longo, mas merece ser reproduzido pela sua importância: 

 

[...] se tal lhes aprouver [os soberanos cristãos], podem entregar ao Papa [...] 

o governo de seus súditos em matéria de religião. Mas nesse caso o Papa fica-

lhes subordinado, quanto a este ponto, e exerce esse cargo no domínio de 

outrem jure civili, pelo direito do soberano civil, e não jure divino, pelo direito 

de Deus. Portanto, pode ser demitido dessas funções, sempre que o soberano 

tal considerar necessário para o bem de seus súditos. Este também pode, se tal 

lhe aprouver, confiar o cuidado da religião a um Supremo pastor, ou a uma 

assembléia de pastores, atribuindo-lhes o poder sobre a Igreja, ou uns sobre os 

outros, que considerar mais conveniente; e os títulos de honra que quiser, 

como bispo, arcebispo, padre ou presbítero; e estabelecer para seu sustento as 

leis que lhe aprouver, seja por dízimos ou de outra maneira, desde que o façam 

com sinceridade de convicção, da qual só Deus pode ser juiz. É ao soberano 

civil que compete nomear os juízes e intérpretes das Escrituras canônicas, pois 

é ele que as transforma em leis. Também é ele quem dá força às excomunhões, 

que seriam desprezadas se não fosse graças àquelas leis e castigos que são 

capazes e reduzir à humildade os mais obstinados libertinos, obrigando-os a 

unirem-se ao resto da Igreja. Em resumo, é ele quem tem o poder supremo em 

todas as causas, quer eclesiásticas ou civis, no que diz respeito às ações e às 

palavras, pois só estas são conhecidas e podem ser acusadas. [...] E estes 

direitos são pertença de todos os soberanos, sejam monarcas ou assembléias, 

pois os que são representantes de um povo cristão são os representantes da 

Igreja; porque uma Igreja e um Estado de gente cristã são uma e a mesma 

coisa (HOBBES, 1979, p. 321-322; III, XLII). 

 

 Em relação à virtude, Hobbes (1979) afirma ser a ciência da justiça natural a única 

necessária aos soberanos, o que significa que eles devem governar segundo as leis de natureza, 

que, por sua vez, são preceitos que a razão estabelece e que proíbe os homens cometer ações 

que possam destruir suas vidas ou os privar dos meios de preservação da vida. Dentre as leis de 

natureza citadas por Hobbes estão procurar a paz, renunciar a seu direito a todas as coisas, 

transferir aos outros os direitos naturais que possuímos e que impedem a paz, cumprir os pactos 

celebrados, etc. Ou seja, a instituição do Estado já seria colocar em vigor as leis de natureza, 

ficando a cargo do soberano evitar o estado de guerra, que traz a dissolução do próprio Estado 

(I, XIV-XV). Em outras palavras, o próprio surgimento do Estado já coloca em prática as leis 

de natureza. Basta que o Leviatã governe com mão firme e não deixe que o poder se divida, o 

que acarretaria a dissolução do Estado e a volta ao estado de guerra.  
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 Locke, em seu Segundo Tratado Sobre o Governo Civil (2001), utiliza o mesmo 

caminho argumentativo de Hobbes (1979) para explicar o surgimento e a finalidade do Estado: 

estado de natureza, estado de guerra e contrato ou pacto social. Porém, as conclusões de Locke 

são radicalmente diferentes. O anti-naturalismo (SIMMONS, 2007) aqui serve não apenas para 

garantir o direito natural à vida, mas também à propriedade, que, para Locke, inclui a vida, a 

liberdade e os bens dos homens. O estado de natureza descrito por Locke é um estado de 

liberdade (que significa não estar sujeito à vontade arbitrária de outras pessoas, liberdade para 

dispor sobre si mesmo e sobre seus pertences) e igualdade (não de mérito ou de virtude, mas de 

liberdade, ou seja, cada homem é senhor de sua liberdade natural), no qual o homem adquire a 

propriedade de seus bens através do seu trabalho e está submetido à lei da natureza. Esta afirma 

que o homem tem o direito de se auto-preservar, direito à vida, e, para isso, tem direito à 

liberdade, que é condição para a igualdade, e direito a usufruir (à propriedade) de seus bens. 

Quando alguém age contra a propriedade de um homem, de forma a subtraí-la, este possui o 

direito de julgar por conta própria e executar a lei da natureza, decidindo por si mesmo a pena 

a ser aplicada (podendo ser até a morte), além de ter direito à reparação do dano causado. Porém, 

não é só quem sofreu o agravo que tem o direito de executar a lei da natureza, mas todos os 

outros, o que coloca aquele que agiu contra a propriedade de um homem em uma situação na 

qual já não possui seus direitos naturais, assemelhando-se ao animal selvagem e feroz, cuja 

presença coloca em risco a sociedade (§§4-21; 25-51; 54).  

 O estado de guerra é exatamente isso: quando um homem age contra a propriedade de 

um outro, seja contra sua vida, sua liberdade ou seus bens, coloca-se em estado de guerra contra 

todos os outros (§§16-21). A partir disso, podemos observar que o estado de guerra em Locke 

não se identifica com o estado de natureza, como em Hobbes (1979; I, XIII). Em Locke, é 

possível que uma sociedade natural permaneça em estado de natureza sem nunca entrar em 

estado de guerra, desde que os homens ajam sempre de acordo com a lei da natureza. 

 Aqui um ponto merece destaque, que é a questão da escravidão. Como os homens, em 

Locke, são iguais, escravizar alguém significa ter o poder de vida e de morte sobre este, pois a 

qualquer momento aquele que escraviza pode matar o escravo, o que vai contra a lei da natureza, 

segundo a qual ninguém pode ter direito de vida e morte sobre outro. Portanto, quem escraviza 

coloca-se em estado de guerra contra aquele que é escravizado, colocando-se, por consequência, 

em estado de guerra contra todos. Porém, aqueles que participaram de uma guerra justa e vieram 

a perder e ser capturados, já perderam seu direito à vida e podem ter sua sentença de morte 

adiada enquanto são utilizados por aqueles que os capturaram, ou seja, podem ser escravizados 

por já não possuírem seus direitos naturais (§§22-24). Neste ponto, uma comparação com 
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Aristóteles (2009; 1254a-1255b; 1260a-b) torna-se muito interessante, já que Aristóteles, como 

vimos anteriormente, afirma que, como os homens possuem naturezas diferentes, alguns 

nascem para ser escravos por possuir natureza inferior (capacidade intelectual inferior) e a 

escravidão é algo bom para eles, ou seja, é bom para eles que alguém com natureza superior os 

comande, já que seriam meros instrumentos como os animais, pois tal comando os dirigiria para 

o bem enquanto eles mesmos não teriam condições de se dirigir para o bem por conta própria. 

Por outro lado, Aristóteles afirma que aqueles de natureza superior capturados em guerra não 

devem ser escravizados, pois a escravidão não os dirige para o bem. Como vimos, Locke faz 

uma inversão daquilo que Aristóteles disse a partir da questão da igualdade de natureza. 

 Voltando à questão do estado de guerra, Locke termina por afirmar que os homens 

tendem a executar a lei da natureza de forma exagerada, dando vazão à paixão e à vingança, o 

que termina levando a um estado de insegurança. O pacto social vem para tirar os homens desse 

estado de insegurança e colocá-los sob uma única lei, comum a todos, com um único executor 

também comum a todos. Com o pacto social, abdicando do seu direito natural de fazer justiça 

por conta própria, os homens saem da sociedade natural e entram na sociedade civil. O direito 

positivo vem para garantir os direitos naturais, que são resumidos no direito à propriedade. A 

liberdade natural é trocada pela liberdade civil. A lei positiva surge para ampliar a liberdade e 

não para contê-la, pois liberdade é não estar sujeito à restrição ou violência por parte de outros 

e a lei serve para garantir isto (§§123-131). 

 Então em Locke vemos que o Estado não é algo natural (anti-naturalismo). Os homens 

possuem uma tendência (necessidade, inclinação ou comodidade) a se juntar aos outros e formar 

uma sociedade, tendo a primeira sociedade surgido entre homem e mulher, depois a de pais e 

filhos e logo após a de patrão e servidor, mas estas são sociedades naturais (§§77-86). A 

sociedade civil surge a partir de um pacto, para a preservação da propriedade e aquilo que leva 

o Estado à sua finalidade é a vontade do povo (determinação da maioria) (§§95-97; 123-124). 

O governo dos pais sobre os filhos é algo temporário, à medida em que os filhos crescem e 

adquirem a razão, vão se libertando de tal sujeição, até que se tornam absolutamente livres 

(§§55-59). Tal argumentação vai contra as teorias do Estado natural que fundamentam o poder 

político no poder paterno, como em Aristóteles (2009) e, bem mais próximo de Locke, Robert 

Filmer, cujo livro Patriarcha, or the Natural Power of Kings (1680) não foi analisado neste 

trabalho, mas cuja leitura é recomendada, pois seus argumentos podem ser percebidos, de 

maneira implícita, quando tratamos sobre Locke.   

 É interessante neste ponto explicitar a distinção entre sociedade natural e sociedade civil 

(ou política) que Locke faz. A sociedade civil se caracteriza pela renúncia feita pelos homens 
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através do pacto social em fazer a justiça por si mesmo, submetendo-se a uma regra comum 

para todos, imparcial, deixando que a comunidade julgue através de homens autorizados pela 

mesma para fazer a lei ser cumprida. Neste tipo de sociedade, os homens estão unidos em um 

único corpo (no qual a maioria tem o direito de decidir por todos), sob um governo supremo, 

com um sistema jurídico e judiciário comum a todos, autorizado a tomar as decisões quando há 

controvérsias e a punir os que violam a lei. Do pacto social, surgem os poderes legislativo e 

executivo da sociedade civil (§§87-99; 123-131).  

 Explicando melhor, as leis originadas do pacto social devem vir da vontade do povo. 

Portanto, o poder legislativo pertence ao povo e está acima dos outros poderes (o que será 

melhor explicado mais adiante). Esta vontade do povo pode ser por meio de representantes, mas 

estes devem ser eleitos pelo povo e devem voltar à condição de súditos assim que terminarem 

de elaborar as leis (§§134-155).  

 A divisão dos poderes, com fins a evitar a tirania, que antes era vista como participação 

no poder político do monarca, da aristocracia e do povo, agora passa a ser dos poderes 

executivo, legislativo e federativo (§§144-153), modelo que será ainda aperfeiçoado por 

Montesquieu (1979), mas que já é o modelo moderno consagrado de separação dos poderes. 

 Em Locke, a divisão dos poderes acontece da seguinte forma: Há uma hierarquia entre 

eles, sendo o poder superior o legislativo, que, como já foi afirmado, deve pertencer ao povo. 

O poder executivo, aquele que executa as leis criadas pelo legislativo, é quem convoca o 

legislativo, mas não por isso é superior a este, e possui a prerrogativa, que consiste em agir 

discricionariamente, nos casos em que a lei nada prescreve e fora das leis, quando o uso duro, 

rígido, delas não leva ao bem da sociedade. O executivo, por precisar de mais agilidade que o 

legislativo, deve ser exercido por uma única pessoa, assim como o federativo, que é aquele que 

faz a guerra, a paz, ligas, alianças e transações com quem quer que seja que não faça parte, que 

está fora, daquela comunidade civil. O poder federativo não se curva tão fácil a leis 

preexistentes, ficando o mesmo a cargo da prudência e sabedoria de quem o exerce. O executivo 

e o federativo costumam estar unidos (§§144-168). 

 Em relação às formas de governo, a questão crucial em Locke é a quem é entregue o 

poder legislativo. A lei positiva fundamental é aquela que estabelece o poder legislativo e o 

detentor natural deste poder é a maioria, o corpo político formado pelo pacto. A partir daí, a 

maioria vai decidir a quem entregar o legislativo. Se entregue às mãos de um só homem, temos 

a monarquia, sendo monarquia hereditária se entregue às mãos deste homem e seus herdeiros e 

monarquia eletiva se entregue o poder legislativo a tal homem apenas pelo tempo de sua vida, 

retornando às mãos da maioria (corpo político) com a morte do monarca. A oligarquia se dá 
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quando o legislativo é entregue a um grupo selecionado de homens, assim como a seus 

herdeiros. A democracia perfeita é a forma de governo na qual a maioria detém o poder 

legislativo, é a forma de governo, como dissemos, imediata de quando os homens se unem em 

sociedade pela primeira vez (§132-134).   

 Em relação à melhor forma de governo, Locke afirma que, quando o legislativo é 

composto de assembleias de composição variável, de várias pessoas, pelo menos em parte, 

voltando os legisladores à condição de súditos assim que encerram seu trabalho no legislativo, 

não há muito o que temer em relação aos bens dos súditos. Porém, em outras situações, como 

assembleias permanentes ou um único homem, há o que temer, pois o interesse dos legisladores 

pode ser distinto do resto da sociedade, passando a buscar o aumento de seu poder e de suas 

riquezas, terminando por agir contra a propriedade dos súditos. Portanto, o modelo de 

legislativo apontado por Locke é este: representantes eleitos pelo povo, vindos do próprio corpo 

político, unidos numa assembleia legislativa temporária para a elaboração das leis e que voltam 

à condição de súditos assim que termina o trabalho, salientando que convocação e a duração da 

assembleia são prerrogativas do executivo (§§143-155). 

 Locke define tirania como o exercício do poder além do direito legítimo. Quando 

alguém usa o poder que detém não para os fins de tal poder, não para o bem daqueles sobre os 

quais o exerce, mas para obter vantagem pessoal, este alguém é um tirano. O tirano é o 

governante que governa não segundo as leis, mas segundo sua própria vontade, cometendo atos 

que visam a satisfazer suas paixões, ambição, vingança e cobiça. A tirania não é exclusividade 

da monarquia, pode acontecer em qualquer forma de governo (§§199-210). 

 Outro ponto importante em Locke é o direito de resistência. Quando o legislativo é 

usurpado, o povo fica desobrigado de obedecer, podendo constituir um novo legislativo. 

Também quando qualquer um que detêm um certo poder não observa os limites colocados pela 

lei para tal poder, extrapolando os mesmos, age sem autoridade e qualquer um tem o direito de 

resistência contra seus atos ilegais. Porém, quando se pode apelar à lei, não se pode usar a força 

(§§211-243). 

 Montesquieu, em seu livro Do Espírito das Leis (1979), começa afirmando que tudo 

possui suas leis, sendo as mesmas relações necessárias derivadas da natureza das coisas. Esta é 

uma relação que Montesquieu faz com a física praticamente ao longo de todo o livro. Para ele, 

há uma razão primeira e as relações entre esta e os diversos seres são as leis. As leis foram 

criadas por Deus e é através delas que Deus conserva o universo. Os seres inteligentes possuem 

dois tipos de lei, aquelas invariáveis e aquelas que eles mesmos criam. Para Montesquieu 
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existem relações de justiça possíveis antes da criação das leis positivas, ou seja, o justo e o 

injusto já existem antes do direito positivo (I, I).  

 Antes de estabelecer as sociedades, o homem recebeu as leis da natureza, decorrentes 

da constituição do seu ser. A primeira lei natural é a paz, pois o homem em estado natural 

procuraria antes de tudo conservar seu ser antes de buscar conhecimento, sentindo antes de tudo 

medo e sua própria fraqueza, sentindo-se inferior (todos se sentem inferiores neste estado). 

Nesse estado de medo, o homem não procuraria atacar os outros. Apenas após o 

estabelecimento das sociedades o homem encontra motivos para se defender ou para atacar. A 

segunda lei natural seria a busca por alimentos, a terceira a aproximação entre os homens a 

partir da percepção do medo recíproco e do prazer que qualquer animal sente com tal 

aproximação, prazer que é aumentado pelo encanto pelo sexo oposto, e a quarta o desejo de 

viver em sociedade que vem da percepção de que a aproximação com os outros permite a 

obtenção de conhecimento (I, II).  

 Nesse ponto é interessante observar que a possibilidade de obter conhecimento é o que 

leva o homem a viver em sociedade (I, II). E, quando o homem já vive em sociedade, aquele 

medo inicial que um tinha do outro desaparece, pois eles perdem o sentimento inicial de 

igualdade entre todos e de sua própria fraqueza, começando a sentir sua força, assim como as 

nações, o que dá início ao estado de guerra, tanto de indivíduo para indivíduo quanto de nação 

para nação. Ou seja, o estado de guerra, para Montesquieu (I, III), acontece ainda no estado de 

natureza, mas já na sociedade, não sendo da natureza humana, como em Hobbes (1979; I, XIII), 

nem dizendo respeito tão diretamente à propriedade, como em Locke (2001; §§16-21), apesar 

de ao medo estar relacionada certamente a propriedade da vida.  

 Em Montesquieu, do estado de guerra, surgem as leis positivas: Direito das Gentes, que 

regula as relações entre os povos, Direito Político, que regula as relações entre governantes e 

governados, e Direito Civil, que cuida das relações entre os cidadãos. Reunindo todas as forças 

individuais, temos o Estado Político, força geral que pode ser posta nas mãos de um ou de 

muitos. O governo é o que faz a sociedade subsistir.  

 Então Montesquieu afirma que o governo cuja disposição particular melhor se relaciona 

com as disposições do povo seria aquele mais de acordo com a natureza e as leis particulares 

de cada povo. As leis de cada povo devem ser adequadas ao mesmo, não servindo as leis 

particulares de um povo para um outro. Aqui vemos a relação entre natureza, governo, leis 

particulares, pois lei em geral é a razão humana, e disposição de cada povo (I, III). 

 Para Montesquieu, são três as espécies de governo de acordo com a natureza de cada 

um deles: república, na qual o poder soberano pertence ao povo todo (democracia) ou a uma 
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parcela deste (aristocracia), monarquia, na qual o poder soberano pertence a apenas um, e 

despotismo, no qual apenas um governa, mas sem obedecer a qualquer lei ou regra (II, I). Da 

natureza de cada espécie ou forma de governo derivam suas primeiras leis fundamentais. Além 

da natureza do governo, tais espécies possuem também o seu princípio, sendo a natureza o que 

faz o governo ser como é e o princípio o que o faz agir. Assim como as leis devem ser relativas 

à natureza do governo, devem também ser relativas ao princípio (III, I). O princípio de cada 

governo determina o tipo de educação que deve ser adotada e quase sempre a corrupção do 

princípio dá início à corrupção do próprio governo. Veremos os exemplos a seguir, começando 

pela democracia e continuando com a aristocracia, a monarquia e o despotismo (IV, I). 

 A primeira lei fundamental da democracia, relacionada à sua natureza, é aquela que 

estabelece o direito de sufrágio, pois, na democracia, o povo é monarca sob certos aspectos e, 

sob outros, súdito. Para Montesquieu, na democracia o povo é monarca através dos sufrágios, 

que são suas vontades, sendo o soberano a vontade do soberano (veremos que a vontade do 

povo será o guia do Estado apenas na democracia, que é uma das possibilidades de um bom 

governo). Porém, Montesquieu faz uma ressalva, afirmando que o povo nem tudo pode realizar, 

devendo o povo realizar tudo o que pode fazer corretamente, deixando aquilo que não pode 

realizar corretamente para os ministros (ou magistrados), que o próprio povo deve nomear. Para 

Montesquieu, o povo precisa ser conduzido por um conselho ou um senado, sendo os membros 

de tal conselho ou senado eleitos pelo povo diretamente ou através dos magistrados eleitos pelo 

povo. Neste ponto, devemos chamar atenção para o argumento da tirania do povo. Montesquieu 

terminará, como veremos posteriormente, fazendo uma mudança importante na definição de 

virtude para a possibilidade do poder do povo, mas ele mantém a reticência em relação ao 

assunto, terminando por afirmar que o povo sabe escolher aqueles a quem confiar parte da sua 

autoridade, mas não sabe “dirigir um negócio, conhecer os lugares, as ocasiões, os momentos 

e aproveitá-los” (MONTESQUIEU, 1979, p. 32; II, II). Em outras palavras, o medo que as 

muitas opiniões dos muitos levem a resultados catastróficos se mantém em Montesquieu. 

Vimos também em Locke (2001; §§143-155) uma preferência pelo modelo representativo, mas 

Montesquieu, em nossa opinião, mantém mais firmemente a reticência em relação aos destinos 

que o povo pode dar ao Estado. Ou seja, o soberano é a vontade do povo, mas tal vontade 

precisa ser esclarecida por “certos personagens” (MONTESQUIEU, 1979, p. 33; II, II), como 

veremos no próximo parágrafo (II, II). 

  Para Montesquieu, nos Estados populares, é preciso saber dividir o povo em certas 

classes, dependendo disso a própria continuidade e prosperidade da democracia. Tais classes 

dizem respeito ao direito de sufrágio. Como dar o direito ao voto? Esta é também uma lei 
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fundamental. O sorteio é da natureza da democracia, assim como a escolha é da aristocracia, 

mas o sorteio é uma forma defeituosa, o que deve ser corrigido, segundo Montesquieu, pela 

adoção dos votos públicos, para que “a plebe seja esclarecida pelos principais e contida pela 

seriedade de certos personagens” (MONTESQUIEU, 1979, p. 33; II, II).  

 Uma terceira lei fundamental da democracia que Montesquieu aponta seria a que afirma 

que só o povo deve instituir leis. Porém, ele faz a ressalva de que há “mil ocasiões” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 33; II, II) nas quais o senado deve instituir as leis, sendo estas 

decretos temporários que se tornariam leis perpétuas através da vontade do povo (II, II). 

 Até aqui falamos sobre as leis relativas à natureza da democracia. Passaremos a falar 

sobre as relativas ao princípio da mesma. O princípio da democracia é a virtude. Numa 

democracia, quem faz as leis, assim como quem as executa, está a elas submetido, por isso a 

virtude se faz necessária. Quando as leis deixam de ser executadas numa democracia, o que só 

pode vir como consequência da corrupção, “o Estado já está perdido” (MONTESQUIEU, 1979, 

p. 42; III, III). A virtude da qual Montesquieu fala não é a virtude moral relacionada com a 

verdade, da qual falavam os antigos e os medievais (moral relacionada com a verdade revelada), 

nem a virtude como domínio da ciência política, mas simplesmente um amor, pelas leis e pela 

pátria (que, segundo Montesquieu é a virtude moral, pois orienta para o bem geral), um 

sentimento que é uma renúncia, uma renúncia a si mesmo daquele que possui tal sentimento, 

por exigir o interesse público acima do privado. Tal amor é característico da democracia (VI, 

V). Porém, a partir do que vimos, podemos afirmar que a questão da substituição da virtude 

pela vontade do povo não é feita por Montesquieu de forma a alterar significativamente o 

argumento antigo da virtude como norteadora das direções do governo. Montesquieu dá outra 

definição para a virtude, mas a virtude dos antigos permanece em sua argumentação sobre o 

que deve levar a democracia a seus fins, o povo não tem essa capacidade. 

 A ideia de colocar o interesse público acima do privado nós vimos desde Platão (1965), 

mas sempre relacionando virtude moral à verdade e disposição de caráter, exigindo certas 

condições para ser adquirida, o que fazia com que nem todos fossem capazes de obtê-la. Porém, 

o fato de Montesquieu atrelar a tal ideia a um sentimento, significa que todos podem obter a 

virtude, todos podem colocar o interesse público acima do privado, desde que ame as leis e sua 

pátria, o que anula o argumento de que a democracia seria uma degeneração. Porém vale sempre 

ressaltar que Montesquieu acha que a vontade do povo deve ser guiada, como vimos 

anteriormente.  

 Em relação a tais considerações sobre a virtude em Montesquieu, resta dizer que, para 

ele, a educação pública é necessária apenas nas repúblicas e esta deve ensinar a virtude política, 
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o amor pelas leis e pela pátria (VI, V; V, II), que, na democracia, é amor pela democracia, que 

é amor pela igualdade e pela frugalidade (V, III) (Sobre a frugalidade ver V, III-IV). 

 A democracia se corrompe tanto quando há a perda do princípio de igualdade quanto tal 

espírito é levado ao extremo. O princípio de igualdade consiste em comandar e obedecer a seus 

iguais, aos que comandam fazerem parte do povo e serem escolhidos pelo povo, e não em todos 

terem o comando. A verdadeira igualdade era a do estado natural, mas, como os homens não 

podem permanecer nela, pois a sociedade os faz perdê-la, eles readquirem a igualdade através 

das leis, que estabelecem uma igualdade na qual se é comandado por um igual. É preciso que 

se obedeça àqueles que se escolheu para comandar, não devendo o povo querer fazer tudo por 

si próprio, pois há o senado para deliberar, os magistrados para executar e os juízes para julgar, 

não devendo o povo querer realizar tais funções por conta própria. A isso Montesquieu 

denominou igualdade levada ao extremo, algo que resulta no desaparecimento da virtude (VIII, 

II).  

 Montesquieu vai além e nos deixa perceber uma ordem hierárquica que deve ser mantida 

pela sociedade, quando afirma que, não se considerando mais os senadores, consequentemente, 

não se considerará mais os anciãos, não havendo consideração aos anciãos, não haverá aos pais, 

nem deferências aos maridos, nem submissão aos patrões, nem a submissão das crianças, das 

mulheres e dos escravos a coisa alguma. A perda da virtude acaba com essa ordem e a isso o 

povo é levado pelos que buscam corrompê-lo para esconder sua própria corrupção e ambição, 

exaltando o povo, falando da grandeza do povo. O povo termina se corrompendo quando passa 

a nutrir orgulho pelos seus grandes êxitos e toda uma sorte de coisas vem com a corrupção do 

povo, como distribuição entre o povo de toda a fazenda pública, união da gestão dos negócios 

com a preguiça, juntar à pobreza os divertimentos do luxo, etc. Por fim, Montesquieu relaciona 

a igualdade à liberdade, dizendo que “O lugar natural da virtude é junto à liberdade; mas ela 

não se encontra mais perto da liberdade extrema do que da servidão” (MONTESQUIEU, 1979, 

p. 114; VIII, II) (tirania do povo). Também é interessante a relação entre luxo e a perfeição da 

república. Ou seja, para Montesquieu, quanto menos luxo, mais perfeita será a república (VII, 

II). 

 Neste ponto passamos a tratar a aristocracia. Sobre a mesma, Montesquieu afirma que 

quem estipula as leis é aquele certo número de pessoas que possui o poder soberano. Também 

são as mesmas pessoas que fazem executar as leis. Na aristocracia, não pode haver sufrágio por 

sorteio, mas por escolha, como já foi dito. Quando há um número muito grande de nobres, um 

senado se faz necessário, para regulamentar os negócios que os nobres não conseguem resolver 

e preparar aqueles que eles conseguem. De acordo com Montesquieu, “Neste caso, podemos 
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dizer que a aristocracia existe, de alguma forma, no senado, a democracia no corpo de nobres e 

que o povo nada é” (MONTESQUIEU, 1979, p. 34; II, III). 

 A melhor aristocracia seria aquela na qual a parte do povo que não tem participação no 

poder é muito pequena e muito pobre, pois a parte dominante, que participa do poder, não teria 

interesse em oprimi-la. Como conclusão disso, quanto mais uma aristocracia se aproximar de 

uma democracia, mais perfeita tal aristocracia será, tornando-se, por outro lado, menos perfeita 

à medida em que se aproximar da monarquia, sendo a aristocracia mais imperfeita aquela na 

qual aqueles que não participam do poder sejam escravos civis (podemos aqui dizer 

simplesmente escravos) daqueles que comandam (II, III). 

 O princípio da aristocracia também é a virtude, sendo a virtude tão necessária quanto na 

democracia, porém, a grande diferença é que na aristocracia a virtude não é requerida de forma 

tão absoluta, pois o povo não precisa tanto dela quanto na democracia. No corpo dos nobres a 

virtude é necessária pelo fato deles não terem quem o coíbam. Montesquieu afirma que “A 

natureza dessa constituição é tal que parece colocar as mesmas pessoas sob a força das leis e 

dela as retirar” (MONTESQUIEU, 1979, p. 43; III, IV) em referência ao fato de, segundo ele, 

na aristocracia haver o corpo dos nobres, que reprime o povo, fazendo-o agir de acordo com as 

leis, mas que, dificilmente, reprimirá a si mesmo, sendo as duas únicas maneiras do corpo dos 

nobres reprimir a si próprio uma grande virtude, que faz com que os nobres se achem, de alguma 

maneira, iguais ao povo, ou uma virtude menor, uma moderação que, pelo menos, faz com que 

os nobres sejam iguais entre si, fazendo com que se conservem. Logo, a alma da aristocracia é 

a moderação baseada sobre a virtude (III, IV). 

 Porém, apesar da virtude não ser tão necessária para o povo na aristocracia, ela tem sua 

importância, pois, segundo Montesquieu (1979), quando o povo é virtuoso, a felicidade 

desfrutada na aristocracia será quase tão grande quanto na democracia, além do Estado se tornar 

poderoso. Mas, de acordo com Montesquieu, é raro ter muita virtude quando as fortunas são 

muito desiguais, sendo necessário que as leis deem moderação, buscando restabelecer a 

igualdade que a constituição aristocrática suprime. Logo, em vez do espírito de igualdade da 

democracia, a virtude na aristocracia é espírito de moderação, sendo a força dos nobres a 

modéstia e a simplicidade. Os nobres devem não aparentar qualquer distinção em relação ao 

povo, devem se vestir como o povo e compartilhar dos prazeres do povo, pois isso faz com que 

o povo esqueça a sua fraqueza. Os privilégios na aristocracia são para o corpo dos nobres, ou 

seja, para o senado, cabendo aos senadores apenas o simples respeito (V, VIII). 

 As principais fontes de desordem na aristocracia são a extrema desigualdade entre 

governantes e governados, ou seja, nobres e povo, e a extrema desigualdade entre os membros 
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do corpo dos nobres (V, VIII).  A corrupção da aristocracia acontece quando os nobres 

passam a exercer o poder de forma arbitrária, o que não permite que haja virtude na aristocracia 

(VIII, V). Para manter o princípio da aristocracia sem que o mesmo se corrompa, é preciso que 

as leis façam com que os nobres sintam mais “os perigos e as fadigas do comando que suas 

delícias” (MONTESQUIEU, 1979, p. 115; VIII, V). 

 Em relação à monarquia, Montesquieu afirma que o governo monárquico é aquele em 

que apenas um governa, com base em leis fundamentais, sendo a existência destas aquilo que 

diferencia a monarquia do despotismo, pois são canais médios por onde o poder se manifesta, 

impedindo que exista apenas a vontade arbitrária do príncipe. A natureza de tal governo são 

seus poderes intermediários, subordinados e dependentes (II, IV), com “preeminências, 

categorias e mesmo uma nobreza de origem” (MONTESQUIEU, 1979, p. 45; III, VII), e a fonte 

de todo poder político e civil é o príncipe (II, IV).  

 A nobreza é o poder subordinado intermediário mais natural na monarquia, fazendo 

parte, de certa forma, da essência da mesma. Sobre isso, Montesquieu coloca uma máxima 

fundamental dessa forma de governo: “sem monarca não há nobreza, sem nobreza não há 

monarca. Mas há um déspota” (MONTESQUIEU, 1979, p. 35; II, IV). Se as prerrogativas dos 

senhores, do clero, da nobreza e das cidades forem abolidas, o resultado seria uma democracia 

ou um despotismo. Em relação aos privilégios do clero, Montesquieu afirma que os mesmos 

são perigosos na república, mas convenientes na monarquia, pois o poder do clero funciona 

como uma barreira quando as monarquias já perderam suas leis fundamentais e caminham em 

direção ao despotismo, sendo um mal que limita outro mal, sendo, portanto, um bem. Porém, o 

poder do clero deve existir, mas dentro de um âmbito de legalidade, ou seja, sua jurisdição deve 

ser bem fixada, fazendo parte das leis do país (II, IV). 

 Além das posições intermediárias, a monarquia precisa ter um repositório para suas leis, 

que seria um órgão com a função de anunciar as leis fundamentais quando estas são feitas e as 

relembrar quando são esquecidas. Tal necessidade decorre da “ignorância natural da nobreza, 

sua desatenção, seu desprezo pelo governo civil” (MONTESQUIEU, 1979, p. 36; II, IV). O 

repositório das leis precisa ser permanente, numeroso e ter a confiança do povo, não podendo, 

portanto, ser o conselho do príncipe, que é o repositório da vontade momentânea deste, além de 

não possuir as características citadas. A partir disso, não fica difícil concluir que no despotismo 

não existe o repositório das leis, pois nem há leis. E é devido a isso que a religião possui grande 

poder nos Estados despóticos e tal poder funciona como uma espécie de repositório, 

funcionando para isso também os costumes (II, IV). 
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 Continuando a falar sobre a virtude, a mesma não é o princípio da monarquia, como é 

da democracia e da aristocracia, pelo contrário, a monarquia não precisa de virtude. Na 

monarquia, “a política manda fazer as grandes coisas com o mínimo de virtude possível” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 43; III, V), mesmo sem amor à pátria, sem renúncia a si mesmo, o 

Estado subsiste. Sobre isto, Montesquieu afirma: “não raro existem príncipes virtuosos mas 

digo que, numa monarquia, é mais difícil que o povo o seja” (MONTESQUIEU, 1979, p. 43-

44; III, V). 

 O princípio da monarquia é a honra, “o preconceito de cada pessoa e de cada condição” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 44; III, VI), cuja natureza é “exigir preferências e distinções” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 45; III, VII). A honra pode “inspirar as mais belas ações” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 44; III, VI) e, estando ligada às leis, é capaz de levar o governo a 

seus objetivos. Dessa forma, na monarquia, podemos encontrar bons cidadãos, mas dificilmente 

homens virtuosos.  

 Já em relação ao despotismo, pudemos entrever o que ele é para Montesquieu a partir 

do que foi dito sobre a monarquia, ou seja, seria o governo de um só sem aquele estado de 

legalidade do qual falamos, sem o repositório das leis. É da natureza do estado despótico que 

um único homem exerça o poder, sem o confiar a diversos homens, cuidando o próprio príncipe 

da administração. Como ficaria mais fácil entregar o poder a um vizir, o estabelecimento deste 

é uma lei fundamental do despotismo (II, V). 

 O princípio do despotismo é o medo e tal princípio já é corrompido por natureza, ou 

seja, o governo despótico contém já em si mesmo um vício interior e a religião possui mais 

influência nesta forma de governo do que em qualquer outra, sendo “um temor adicionado ao 

temor” (MONTESQUIEU, 1979, p. 72; V, XIV). 

 Saindo das descrições sobre as formas de governo, entramos agora num assunto de 

grande importância no pensamento político moderno: a república federativa. Segundo 

Montesquieu, a república federativa vem para garantir a segurança da república, pois as 

repúblicas grandes em tamanho, sejam elas democracias ou aristocracias, estão sujeitas a vícios 

internos e as pequenas a invasões estrangeiras. Para Montesquieu, a república federativa uniria 

“as vantagens internas do governo republicano” à “força externa da monarquia” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 127; IX, I). Neste tipo de república, é formado um Estado maior a 

partir do consentimento de vários corpos políticos em tornarem-se seus cidadãos, uma 

“sociedade de sociedades” (MONTESQUIEU, 1979, p. 127; IX, I). Desta forma, a república 

pode resistir aos ataques externos sem a corrupção do seu interior (IX, I). Juntar repúblicas e 

monarquias numa república federativa resulta numa república federativa imperfeita, pois o 
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espírito das duas formas de governo são diferentes, sendo o da república “a paz e a moderação” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 128; IX, II) e o da monarquia “a guerra e o engrandecimento” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 128; IX, II). Montesquieu também aponta algumas leis necessárias 

à república federativa, como a que diz que um dos corpos políticos não pode fazer alianças sem 

que os demais consintam com a mesma, aquela que estabelece a quantidade de votos de cada 

província de acordo com sua grandeza e a que estipulam os tributos de acordo com os sufrágios 

(IX, III).    

 Tendo visto a questão da república federativa, neste ponto, iremos discorrer sobre a 

teoria da separação dos poderes em Montesquieu. Em Locke (2001; §§144-168), já vimos um 

esboço de tal teoria, ficando três poderes separados, mas ainda numa relação de subordinação, 

ficando no topo o legislativo. Já em Montesquieu, não há tal subordinação, ficando os poderes 

separados e no mesmo nível. 

 Como pudemos observar, em Montesquieu não há contrato social, mas o Estado não é 

natural como nos antigos e medievais, mesmo o desejo de viver em sociedade seja uma das leis 

da natureza. Em Montesquieu, há estado de natureza, no qual já existe justiça, e depois uma 

passagem para a sociedade e o surgimento do Estado, que vem para garantir que o homem haja 

de acordo com seus deveres naturais, ou seja, para garantir que não ocorra a destruição do 

próprio homem. Portanto, o Estado já possui esta limitação, característica do anti-naturalismo, 

e a teoria da separação dos poderes vem para garantir que o Estado não extrapole seus limites. 

É importante salientar a relação entre defesa da liberdade (conceito tão importante na 

modernidade) e contenção do poder do Estado.  

 De acordo com Montesquieu, os Estados possuem o mesmo objetivo geral, sua 

manutenção (como vimos na relação com o estado de natureza e as leis da natureza que 

garantem a manutenção do mundo), mas podem possuir objetivos particulares diversos. Se o 

Estado, como ele cita a Inglaterra, possuir como objetivo a liberdade política, nele não haverá 

opressão (nos Estados com outros objetivos sim) (XI, V) e nesse ponto entra em cena a teoria 

da separação dos poderes, que deve ser observada pelos governos chamados por Montesquieu 

de moderados. Ou seja, o governo pode ser uma monarquia ou uma república, qualquer que 

seja a forma, deve adotar a separação dos poderes, pois, do contrário, seria um governo 

despótico, seja de um ou muitos déspotas.  

 Montesquieu descreve a teoria da separação dos poderes como a relação das leis que 

formam a liberdade política com a constituição. Para Montesquieu, liberdade significa “poder 

fazer o que se deve querer e [...] não ser constrangido a fazer o que não se deve desejar”, “é 

poder fazer tudo o que as leis permitem” (MONTESQUIEU, 1979, p. 148; XI, III). Só há 
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liberdade política nos Estados moderados, quando não há abuso do poder. Porém, a tentação de 

abusar do poder, segundo Montesquieu, atinge todos os homens que o adquirem, logo, “Para 

que não se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o 

poder” (MONTESQUIEU, 1979, p. 148; XI, IV). Para que isso aconteça, a constituição precisa 

ser estabelecida de forma que só se seja obrigado a fazer algo se a lei assim o estabelecer (XI, 

IV).   

 Montesquieu separa os poderes em legislativo, executivo e poder de julgar. Para que 

haja liberdade, é preciso que o poder judiciário seja separado do legislativo e do executivo. 

Além disso, o judiciário deve ser exercido por pessoas do povo, de acordo com a lei e apenas 

pelo tempo que for necessário. O legislativo e o executivo, preferivelmente, devem ser 

outorgados a magistrados ou a corpos permanentes, sendo o legislativo “a vontade geral do 

Estado” e o executivo “somente a execução dessa vontade geral” (MONTESQUIEU, 1979, p. 

150; XI, VI). Neste ponto, devemos atentar para o termo vontade geral (XI, VI).  

O povo deve possuir o poder legislativo, pois a liberdade requer que o homem governe 

a si mesmo. Porém, nos grandes Estados, segundo Montesquieu, isso é impossível e nos 

pequenos Estados isso traria muitos inconvenientes. Logo, se faz necessária a atuação de 

representantes, para que façam tudo o que o povo “não pode fazer por si mesmo” 

(MONTESQUIEU, 1979, p. 150; XI, VI). Para Montesquieu, o povo não é capaz de discutir os 

negócios públicos, como já vimos anteriormente, senso tal capacidade “A grande vantagem dos 

representantes” (MONTESQUIEU, 1979, p. 150; XI, VI). Tais representantes não precisam ser 

escolhidos geralmente do corpo da nação, mas as localidades principais, cada uma, devem 

eleger um representante de dentro do seu corpo. Os representantes não precisam receber, além 

de uma instrução geral, instruções particulares relacionadas a cada questão. Se recebessem tais 

instruções particulares, eles expressariam melhor a vontade do povo, mas isso tornaria sua 

atuação muito lenta. Os representantes devem prestar contas aos eleitores e todos os cidadãos 

devem participar do processo de escolha, exceto aqueles “em tal estado de baixeza, que são 

considerados sem vontade própria” (MONTESQUIEU, 1979, p. 150; XI, VI).  

 O povo é incapaz de tomar resoluções ativas, sendo um vício quando isso é permitido, 

devendo sua participação no governo deve ser apenas para escolher os representantes. Também 

o corpo de representantes não deve tomar resoluções ativas, sendo o mesmo para fazer leis e 

verificar sua execução (XI, VI). 

 As chamadas por Montesquieu pessoas dignificadas pelo nascimento, seja por riqueza 

ou honrarias, deveriam, segundo ele, ter uma participação na constituição “proporcional às 

outras vantagens que têm no Estado” (MONTESQUIEU, 1979, p. 151; XI, VI), devendo os 
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mesmos formarem um corpo com “o direito de sustar as iniciativas do povo, tal como o povo 

tem o direito de sustar as deles” (MONTESQUIEU, 1979, p. 151; XI, VI). Ou seja, o legislativo 

seria dividido em dois corpos, com interesses e objetivos próprios, um de tais pessoas 

dignificadas por nascimento, os nobres, e um do povo, que fariam suas assembleias e 

deliberações à parte um do outro, tendo cada um desses corpos o direito de sustar as iniciativas 

do outro. O corpo dos nobres no legislativo seria hereditário, atuando também como um 

moderador do executivo e do próprio legislativo. Já o poder executivo deve pertencer a um 

monarca, pois tal poder necessita de ação momentânea e um só no comando daria essa agilidade 

(XI, VI).  

 O legislativo não deve passar muito tempo sem se reunir nem deve estar sempre reunido, 

pois, no primeiro caso, resultaria em anarquia ou no poder absoluto do executivo e, no segundo 

caso, além de ser inútil, ocuparia por demais o executivo, que pensaria apenas em defender suas 

prerrogativas e não em executar, e estaria sujeito a uma corrupção irremediável uma vez que 

ela acontecesse. O legislativo não deve convocar a si mesmo, devendo a convocação do 

legislativo ser regulada pelo executivo, sendo este quem determina o momento e a duração das 

assembleias. Também o executivo tem direito a vetar os empreendimentos do legislativo (XI, 

VI). 

O legislativo não pode sustar o executivo, mas deve examinar como as leis que 

promulgou estão sendo executadas, nem pode julgar a conduta do monarca à frente do 

executivo, pois isso daria margem ao legislativo tornar-se tirânico. Porém, o legislativo pode 

perseguir e punir os conselheiros do monarca. Já os nobres, devem ser julgados pela parte do 

legislativo composta por nobres. Sendo composto o legislativo de duas partes como foi 

explicado, uma paralisa a outra e vice-versa, podendo as duas paralisar o executivo e serem 

paralisadas pelo mesmo (XI, VI). 

Em suma, forma-se um sistema em que há um campo de atuação determinado para cada 

poder e a proibição dos outros poderes influírem no campo de atuação específico da cada poder. 

Além disso, há também o direito de sustar, vetar, examinar, dado a um poder sobre as ações de 

um outro. Segundo Montesquieu, tal sistema forma “uma pausa ou uma inação. Mas como, pelo 

movimento necessário das coisas, eles são obrigados a caminhar, serão forçados a caminhar de 

acordo” (MONTESQUIEU, 1979, p. 153; XI, VI).  

É importante observarmos que Montesquieu reserva um lugar para a nobreza no 

legislativo, sendo este um lugar hereditário. Além disso, o povo participa da outra parte do 

legislativo através de representantes, o que reduz ainda mais o poder do povo. Há ainda o lugar 

do monarca no executivo. Isso, a nosso ver, resulta numa forma de governo misto, no qual 



60 
 

teríamos a participação política de um monarca, dos nobres e de representantes do povo, 

formando um modelo que, seja qual for o nome dado ao governo, monarquia, aristocracia ou 

democracia, permanece sempre o mesmo.  

Resta-nos, a nosso ver, tratar sobre mais um ponto em Montesquieu: a questão da 

escravidão. Fizemos anteriormente, quando tratamos sobre Locke, uma comparação do que 

dizem Aristóteles (2009; 1254a-1255b; 1260a-b) e Locke (2001; §§22-24) sobre a escravidão. 

A essa comparação adicionaremos, neste momento, o que diz Montesquieu. Podemos logo 

afirmar que este nem aceita a argumentação de Aristóteles, para quem há uma desigualdade de 

natureza e a escravidão é boa, nem a de Locke, para quem há igualdade de natureza e a 

escravidão só é aceita quando se escraviza prisioneiros de guerra que já perderam sua liberdade. 

Segundo Montesquieu, pela própria natureza da escravidão, esta não é boa, não sendo útil a 

nenhuma das partes envolvidas, pois o escravo não pode fazer qualquer coisa de forma virtuosa 

e o senhor ainda adquire toda forma de maus hábitos com o escravo, abandonando totalmente 

suas virtudes morais. Além dos argumentos de Aristóteles e Locke, Montesquieu discorre 

também sobre aquele trazido por Hobbes, para quem o homem pode se vender como escravo e 

outros, como o de que filhos de escravo cujo pai não o possa nutrir também fossem escravas e 

o de que os devedores podem se vender aos seus credores (XV, I-II).  

 Montesquieu afirma que os homens são iguais por natureza, logo, o argumento de 

Aristóteles não pode ser verdadeiro. Também afirma que não existe esta permissão de matar 

numa guerra como outros, como Locke, descrevem, sendo matar apenas para casos de 

necessidade. Além disso, um homem livre não pode vender a si mesmo, pois sua liberdade é 

uma parte da liberdade pública, sendo parte da soberania. Em relação aos filhos, nem o pai pode 

vender seu filho como escravo nem o filho do prisioneiro de guerra pode ser escravizado, já 

que o próprio prisioneiro não o pode ser (XV, II).  

 Outras origens da escravidão que Montesquieu rejeita são a do desprezo de uma nação 

pelos costumes de outra, do direito de escravizar dos que professam uma religião sobre quem 

não a professa e da escravidão dos negros, com base em argumentos como a substituição 

necessária pelo extermínio dos povos da América, como o preço do açúcar, como a 

impossibilidade de lamentá-los por serem “negros da cabeça aos pés” e por terem “o nariz tão 

achatado” (MONTESQUIEU, 1979, p. 215; (XV, V), como a ideia de que um corpo negro não 

pode ter uma alma e assim por diante (XV, III-V).  

Então ele aponta a verdadeira origem do direito de escravidão: o despotismo, pois, nesta 

forma de governo, a liberdade nada vale. Outra origem da escravidão, sendo esta por motivos 
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naturais, seria a de que nos países de clima quente os homens só executam trabalhos árduos por 

medo do castigo, o que, para ele, não é o caso da Europa (XV, VI-VII). 

O fato é que, diante de muita argumentação, de muita descrição das origens da 

escravidão, Montesquieu afirma, como vimos, que ela não é boa, mas termina deixando espaço 

em sua argumentação para que ela aconteça. O importante é que a escravidão não coloque em 

risco o Estado. Diz ele que, como a escravidão é perigosa para o Estado, pois escravos “são 

inimigos naturais da sociedade” (MONTESQUIEU, 1979, p. 219; XV, XIII), é preciso que a 

lei civil busque acabar com os abusos e os perigos da escravidão. Em relação aos abusos, não 

se deve unir a servidão real, a que prende o escravo à terra, à servidão pessoal, que é em relação 

aos encargos da casa. Há também a necessidade das leis da pudicícia (sobre isso, ver XV, XII). 

Além disso, o número de escravos não pode ser grande, pois, como já foi dito, os escravos “são 

inimigos naturais da sociedade” (MONTESQUIEU, 1979, p. 219; XV, XIII). Porém, pode-se 

compensar, prevenir, no governo moderado, o perigo do grande número de escravos com a 

benevolência para com eles, pois “Os homens acostumam-se a tudo, e mesmo à servidão, 

contanto que o senhor não seja mais duro que a servidão” (MONTESQUIEU, 1979, p. 219; 

XV, XVI). Nesse sentido, Montesquieu coloca alguns regulamentos a serem feitos entre o 

senhor e os escravos, como “O magistrado deve velar para que o escravo obtenha sua 

alimentação e sua vestimenta” ou “As leis devem cuidar para que eles sejam tratados em sua 

doença e na velhice” (MONTESQUIEU, 1979, p. 220-221) (XV, XI-XVII). 

A partir do que foi exposto, no nosso entender, Montesquieu termina por apontar a via 

através da qual a escravidão pode continuar existindo no Estado moderado sem colocar em risco 

o próprio Estado. Assim como Locke, Montesquieu tenta deixar uma brecha para a conciliação 

entre escravidão e igualdade de natureza. 

 

Em suma, o que devemos buscar observar na modernidade, até aqui através de Hobbes, 

Locke e Montesquieu é a formação do núcleo argumentativo da filosofia política moderna, que 

traz, de fato, uma mudança radical em relação ao pensamento político antigo, retirando a virtude 

da centralidade do núcleo e colocando a vontade, dirigida por aquilo que fica determinado no 

contrato social, no cerne dessa mudança. A suspeita lançada sobre a virtude ainda em Políbio e 

Cícero, pela questão da sucessão do governante, ganha força e torna-se uma desconfiança 

perene, fazendo ganhar força o sistema de freio e de balança do poder, que é aperfeiçoado, 

fazendo nascer um verdadeiro mecanismo de freios e contrapesos do poder. Aliás, o próprio 

Estado passa a funcionar como um grande mecanismo, que denominamos a máquina política.  
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Para explicar melhor o funcionamento desta máquina política, precisamos antes analisar 

que, em Hobbes, apesar deste não simpatizar com a ideia de freio do poder, fica bastante clara 

uma mudança trazida pelo contrato social, a de que o bem comum já é garantido no momento 

da firmação do pacto, ou seja, quando a máquina começa a funcionar, o fim da máquina, o bem 

comum, já é atingido imediatamente. Em Hobbes, o bem comum é a vida de todos, que já é 

atingido no momento em que todas as vontades se unem na vontade do soberano e este passa a 

ter poder absoluto. Isto também vai se repetir em Locke, para quem basta a defesa da 

propriedade, garantida pela instituição de uma justiça comum, para atingir o bem comum. 

Explicando melhor a estrutura da argumentação contratualista, o bem comum é alcançado pela 

garantia dos direitos naturais, através do surgimento do Estado, que se encontravam ameaçados 

no estado de natureza, mais exatamente no estado de guerra. Como já foi dito, a própria 

firmação do contrato já coloca em funcionamento uma máquina que garante esse bem comum. 

A argumentação contratualista teve uma grande influência na formação deste núcleo, 

mas o contrato social não chega a ser necessário, como pudemos ver em Montesquieu, que não 

é um contratualista, mas que chega a prever um estado de guerra e a resolução através do Estado. 

O que importa mesmo é o surgimento não natural do Estado (anti-naturalismo), que já coloca o 

Estado obrigado a realizar os objetivos para os quais foi constituído. 

As partes da máquina política devem ser salientadas em contraposição ao núcleo 

argumentativo da filosofia política antiga. A sociedade dividida em classes tende a dar lugar a 

uma sociedade sem classes, apesar disso não acontecer realmente, como pudemos ver nas 

brechas que deixam Locke e Montesquieu na questão da escravidão. Acabar as classes 

significaria a realização completa da liberdade e da igualdade (substituindo a sociedade 

hierarquizada antiga baseada em diferenças naturais, que só poderia realizar a liberdade de 

poucos), direitos naturais para os modernos que, como vimos, não chegam a se realizar 

completamente. A ideia de que o governo deve se dirigir ao bem comum permanece, mas o que 

garante o caminho correto deixa de ser a virtude, baseada na verdade e no conhecimento do 

bem, para ser a vontade do povo, de cada um, que se une à vontade de todos, tornando-se uma 

só. Na antiguidade, as leis eram um reflexo da virtude dos poucos que a conseguiam. As leis 

serviam para levar esta virtude individual para a coletividade. Na modernidade, as leis passam 

a ser feitas pela vontade do povo, e passam a servir de freio do poder, instaurando um estado 

de legalidade no Estado. Os governantes passam a só poder agir de acordo com a lei, o que virá 

a ser chamado posteriormente estado de direito, sendo fiscalizados constantemente e devendo 

prestar conta constantemente dos seus atos. O freio das leis é garantido pela divisão dos poderes, 
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que Montesquieu aperfeiçoa com o sistema de freios e contrapesos. Além disso, há o próprio 

freio da vontade do povo, que são os direitos naturais, os objetivos do Estado. 

Devemos salientar que tudo fica abaixo deste estado de legalidade que é criado, ponto 

em que devemos destacar a separação entre Igreja e Estado, que, em um primeiro momento, 

com Quidort, Ockham e Marsílio de Pádua, é vista como dois âmbitos que são verdadeiramente 

dois poderes, que se auxiliam e se limitam mutuamente. Em seguida, vem a submissão da Igreja 

como instrumento de poder do Estado, para, finalmente, haver uma certa independência da 

Igreja, mas com a submissão às leis internas do Estado, não podendo a Igreja quebrar o estado 

de legalidade criado. 

Por fim, devemos destacar que há uma tendência à representação da vontade do povo 

por Locke e Montesquieu, o que possui uma estreita ligação com o argumento da tirania do 

povo e traz à tona, de forma disfarçada, a questão da virtude como ela era entendida pelos 

antigos. É Montesquieu quem deixa isso mais claro quando afirma que a vontade do povo deve 

ser guiada por determinado personagens, ou seja, virtuosos na acepção antiga. 
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3  A VIRTUDE NO PENSAMENTO DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

 

3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A VIRTUDE NA FILOSOFIA POLÍTICA 

 

Através da base teórica fornecida pelo capítulo anterior, devemos neste capítulo 

analisar a virtude em Rousseau. Porém, antes devemos retomar, explicitando de forma mais 

esquemática, o que já fizemos, além de acrescentar algumas coisas para formar o instrumental 

conceitual necessário. Sobre o que será tratado em seguida nestas Considerações Iniciais sobre 

a Virtude na Filosofia Política, ver o capítulo anterior.  

 Neste ponto, devemos indicar algo fundamental em nossa análise da virtude e da 

vontade, lançando as bases de classificação da nossa análise. Na antiguidade, a virtude era uma 

tal disposição de caráter que poucos poderiam obter, seja por natureza má ou por estar preso à 

terra e ao trabalho, pois a virtude exigia exercício da mesma. O bem comum só poderia ser 

atingido por meio da virtude, porém esta apenas garantia a busca dos bens públicos. O 

governante, sendo este virtuoso por ter acesso à verdade através de um longo exercício, tornava 

os cidadãos virtuosos através das leis, tornando a cidade uma espécie de “império dos bens 

públicos”. Simplificando mais ainda, a virtude vinha de cima para baixo, do plano metafísico 

para o povo. Em Cícero e Políbio, acrescenta-se à ideia de virtude como disposição de caráter, 

capacidade de, através do conhecimento da história, fazer previsões sobre o futuro. Também a 

ideia de freio do poder é desenvolvida, para onde a virtude venha a faltar (a confiança cega na 

virtude é perdida). Resta dizer que a vontade não encontra um papel de destaque na antiguidade, 

já que a vida dos cidadãos é totalmente voltada para a cidade, a vontade está completamente 

submetida às leis, ou seja, à virtude. 

 Na Idade Média, a ideia de virtude como disposição de caráter permanece, ligando-se 

caráter a alma. Porém, às disposições de caráter são acrescidos os sentimentos e a alma deixa 

de ter a diferença inicial que havia nos gregos, passando a ter diferença a partir dos pecados que 

os homens cometiam. Todos os cristãos passam a poder obter a virtude, porém apenas através 

do intermediário e detentor da mesma na prática, a Igreja. Em palavras mais adequadas a este 

trabalho, virtude passa a ser vontade de Deus e virtude no homem a total submissão da vontade 

do homem à vontade de Deus. 

 Na transição entre a Idade Média e a modernidade, vimos algumas ideias que devemos 

destacar, como o questionamento sobre a virtude do clero, chegando a um ataque mais direto 

aos atos do papa e da Igreja, a retirada da virtude da centralidade do núcleo argumentativo da 

filosofia política, como pudemos ver de forma mais evidente em Marsílio de Pádua, e as 
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separações entre ética e política e entre Igreja e Estado, ou seja, a política fica desvinculada de 

qualquer outro âmbito na persecução do bem comum. 

 Em Hobbes isto pode ser visto claramente: o próprio contrato social já garante o bem 

comum. A realização livre da vontade do soberano é a própria garantia da vida dos súditos. A 

vontade do soberano ocupa a centralidade do núcleo e a virtude fica fora do mesmo. Em Locke 

o núcleo argumentativo da filosofia se completa de uma forma mais definitiva. A vontade do 

povo, que passa a ser o soberano ocupa a centralidade do núcleo e todo o poder é freado por um 

mecanismo cuja lógica se assemelha a uma máquina: poderes divididos, estado de legalidade, 

prestação de contas, etc. A ideia é que a virtude já não cumpre o papel norteador do governo ao 

bem comum, sendo a vontade do povo quem passa cumprir este papel, ficando o governo como 

executor desta vontade e garantida dos direitos naturais. Forma-se aqui uma dupla garantia: o 

contrato em si já é garantia dos direitos naturais, que são, por sua vez, garantia da liberdade da 

vontade. Direitos assegurados e possibilidade de expressão da vontade nas leis já garante o bem 

comum. Em suma, novamente apenas o surgimento do contrato já garante o bem comum. Mas 

a virtude não simplesmente desaparece do núcleo. A predileção pelo modelo parlamentar traz 

a virtude de volta à questão. Em Montesquieu isto fica mais claro. O povo deve ser esclarecido 

e apenas é capaz de escolher seus representantes, mas não de expressar sua vontade por si 

mesmo. A vontade geral em Montesquieu vem dos representantes, ou seja, dos virtuosos. A 

virtude termina, às escondidas, reassumindo a centralidade do núcleo argumentativo. Além 

disso, em Montesquieu podemos observar a virtude como sentimento na democracia, como 

amor à pátria, amor à democracia. Isto significa que, sendo a virtude um sentimento, todos 

podem obtê-la, o que marca uma diferença fundamental com a filosofia antiga e medieval. O 

amor à pátria é virtude cívica, mas Montesquieu ainda mantém espaço para a virtude como na 

antiguidade, sendo que o amor à pátria puxa todas as outras virtudes. Logo, o problema é a 

virtude que deve se fazer presente no parlamento, que reaparece de forma sorrateira, dirigindo 

a vontade do povo. No fim das contas, Montesquieu, apesar de aperfeiçoar o freio do poder com 

o sistema de freios e contrapesos, não acha que esta resolve todo o problema do desvio do bem 

comum e da tirania do povo. 

 

3.2  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ABORDAGEM DA VIRTUDE NO 

PENSAMENTO DE ROUSSEAU 

 

  Em Rousseau, primeiro devemos saber o que é exatamente virtude para o mesmo, para 

que possamos avaliar o papel que a mesma ocupa na política. Devemos fazer um esquema de 
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observação que nos leve a uma resposta única. Antes de tudo, precisamos destacar a seguinte 

frase da Economia Política (1780-1789b): “a virtude é nada mais que esta conformidade da 

vontade particular à geral” (p. 377, tradução nossa, grifo nosso)2. Devemos explicar a vontade 

geral em pormenores apenas no próximo capítulo deste trabalho, mas é importante iniciar com 

esta frase, pois é talvez a única definição curta e direta que Rousseau faz da virtude e que deve 

orientar nossa investigação e revelar toda a sua significação ao longo deste capítulo, mas que 

já demonstra uma clara alteração do núcleo da filosofia política antiga e medieval: antes a 

virtude garantia a conformidade da vontade particular à pública, em Rousseau é a própria 

conformidade. A virtude em Rousseau, em outras palavras, é o que se dirige e serve ao público, 

ao coletivo, ao povo. Tal favorecimento, para entendermos a diferença, na antiguidade era uma 

característica da virtude, que existia por si própria, com base metafísica, em Rousseau é a 

própria virtude. 

 Roger (1999) faz a seguinte conceituação de virtude em Rousseau: “A palavra ‘virtude’ 

tem aqui apenas um sentido, e é o inteiro devotamento dos homens a seus semelhantes, do 

cidadão à pátria. As outras qualidades morais não passam de condições ou de consequências” 

(p. IX). A conceituação de Roger pode ser perfeitamente acrescentada àquela que fizemos 

anteriormente. 

 A nossa abordagem sobre a virtude em Rousseau concentra-se em vários livros deste. A 

base do estudo é o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os 

Homens (1999; 1780-1789c) e o Contrato Social (1975; 1780-1789d), que nos dão a linha exata 

da argumentação contratualista: estado de natureza, estado de guerra e contrato social. Esta 

decisão de seguir a argumentação contratualista nos levou a prescindir da ordem cronológica 

dos livros de Rousseau. A ordem proposta, então, é começar pelo Discurso sobre a Origem e 

os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que nos dá a argumentação sobre o estado 

de natureza, o estado de guerra e o surgimento do Estado, ainda ilegítimo, e encerrar com o 

Contrato Social, que traz a argumentação sobre o contrato social, que dá origem ao Estado 

legítimo. Porém, devemos, entre os dois livros citados, trazer elementos sobre a virtude de 

outros livros, no intuito de aprofundar o entendimento sobre o assunto, já que os dois livros 

citados, a nosso ver, não são suficientes para dar conta da complexidade da questão. Os outros 

livros utilizados são, além da Economia Política (1780-1789b), de onde foi retirada a definição 

inicial da virtude da qual partimos, o Discurso sobre as Ciências e as Artes (1999); o Projeto 

de Constituição para a Córsega (1915) e o Emílio (1995; 1780-1789e). O objetivo deste 

                                                           
2  “la vertu n’est que cette conformité de la volonté particulière à la générale” (p. 377, grifo nosso). 



67 
 

capítulo não é esgotar a questão da virtude no pensamento de Rousseau, mas ter uma noção 

segura do que seja virtude para o mesmo para podermos, posteriormente, analisar o papel da 

virtude no pensamento político de Rousseau sobre o Estado legítimo. A nosso ver, os livros 

escolhidos bastam a nossos propósitos. 

  

3.3  VIRTUDE NO DISCURSO SOBRE A ORIGEM E OS FUNDAMENTOS DA 

DESIGUALDADE ENTRE OS HOMENS 

 

3.3.1  O Homem em sua Condição Primitiva 

 

 Devemos começar reconstruindo a argumentação de Rousseau no livro Discurso Sobre 

a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre os Homens (1999; 1780-1789c), que é 

dividido em duas partes, e fazendo alguns comentários. Sobre o homem primitivo, na primeira 

parte (Parte I) deste Segundo Discurso, Rousseau argumenta que há duas espécies de 

desigualdade, a natural, que diria respeito às diferenças físicas do homem, assim como de idade, 

de saúde e assim por diante, e a moral ou política, sendo esta dependente de uma convenção, 

dizendo respeito aos privilégios que alguns homens possuem em detrimento dos outros, como, 

por exemplo, a riqueza, o poder e a reverência. A desigualdade da qual Rousseau trata é 

justamente a moral ou política, pois, sobre a natural, segundo ele, não há o que se discutir. 

 Sobre o estado de natureza, Rousseau afirma que muitos filósofos trataram sobre a 

questão, mas nenhum chegou a atingir tal estado. Argumentos como noção de justiça no homem 

em estado de natureza, direito natural de propriedade e autoridade do mais forte sobre o mais 

fraco são argumentos que dizem respeito ao homem civil, não ao selvagem. 

 O homem selvagem, para Rousseau, é um animal como os outros, sem muita força ou 

agilidade, porém, organizado de forma mais vantajosa que todos. No estado de natureza possui 

todo o vigor possível na espécie humana, é robusto, de constituição boa e fortalecida. A natureza 

faz com o homem selvagem o que hoje conhecemos pelo termo seleção natural: as crianças bem 

constituídas tornam-se fortes e robustas, já as que não, perecem3. Aqui podemos perceber uma 

das características da virtude em Rousseau, a robustez, apesar deste homem ainda não ter a 

noção de virtude e vício. “Parece, a princípio, que os homens nesse estado, não tendo entre si 

nenhuma espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus, 

e não tinham vícios nem virtudes” (ROUSSEAU, 1999, p. 187). 

                                                           
3 Aqui temos uma certa noção do que posteriormente vem a se chamar seleção natural, que é visto por Rousseau 

como algo positivo. 
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 O homem é um animal que encontra o que precisa para sua sobrevivência com facilidade 

na natureza, sem necessidade de manter uma posse prolongada sobre as coisas, não estando, 

portanto, em guerra contra os outros, e é apto a enfrentar animais de porte considerável, como, 

por exemplo, um urso, devido à sua boa constituição e robustez. Outra característica, o não 

acúmulo de propriedade. 

 O diferencial que o homem possui em relação aos outros animais é a liberdade, que 

consiste em escolher ou rejeitar não por instinto, como os animais, mas por atos de liberdade. 

A natureza manda e os animais obedecem, porém, no homem, a natureza manda e o mesmo 

sente-se livre para obedecer ou não. Logo, o homem afasta-se da regra que a natureza 

prescreveu mesmo que seja para seu prejuízo. Além disso, o homem possui um segundo 

diferencial, que é a capacidade de se auto-aperfeiçoar. 

 Em relação à moral, o homem no estado de natureza, de acordo com Rousseau não pode 

ser visto como bom ou mal, pois ele não possui relações morais. A falta de relação moral se dá 

pelas necessidades satisfeitas pela natureza, tendo o homem, por isso, paixões pouco ativas, 

além do freio da piedade (a única virtude natural), sendo o estado de natureza um estado de paz 

(outra característica), o estado que mais convém ao homem. Outra característica, uma vida 

próxima às necessidades naturais, que são facilmente satisfeitas, sem a exacerbação da paixão, 

o conhecimento dos vícios e a criação de novas necessidades, resultando em um estado de paz, 

o mais conveniente para o homem pelo fato da conservação de um ser menos prejudicial à 

conservação alheia. 

 Sobre a piedade, Rousseau afirma que tal sentimento modera no homem o amor de si 

mesmo, enquanto a razão engendra o amor-próprio. A piedade dará origem a todas as virtudes 

sociais. No estado de natureza, a piedade substitui a lei, os costumes e a virtude. Ou seja, não é 

pela razão que se adquire a virtude. 

 Aqui devemos fazer algumas considerações sobre este momento inicial do homem. 

Antes de tudo, devemos relembrar que o homem nesse estágio é amoral. Não há sociedade para 

que haja virtude ou vício. Porém, é essa etapa do homem que vai fornecer todo o direcionamento 

para entendermos a virtude. A natureza desempenha um papel fundamental no pensamento de 

Rousseau, no sentido de que o homem deve viver de acordo com sua natureza. Apenas de 

acordo com sua própria natureza o homem pode ter virtude. Em relação à natureza humana, 

vimos que o homem possui naturalmente liberdade e igualdade, constituindo as mesmas as 

condições necessárias para a virtude. Observando o homem em seu estado primordial, em seu 

estado de natureza, pode-se observar algumas características do homem que são de acordo com 

a virtude, como robustez, não acúmulo de propriedade, vida próxima das necessidades e estado 
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de paz. Mostraremos mais adiante como tais características, que são individuais neste homem 

mais primitivo, servem à vida virtuosa em sociedade. 

 

3.3.2  O Exato Meio-Termo entre o Homem Primitivo e o Homem Civil 

 

 Para Rousseau, se não fosse a interveniência de certos acontecimentos fortuitos e causas 

estranhas, o homem não teria saído de sua condição primitiva (Parte I). Na segunda parte deste 

discurso (Parte II), Rousseau afirma que a sociedade civil começou com a propriedade, com 

aquele que primeiro afirmou-se proprietário de um pedaço de terra. Porém, a ideia de 

propriedade foi algo que se desenvolveu lentamente no espírito humano. 

 As dificuldades que se apresentaram em relação à sobrevivência fizeram o homem sair 

de seu estado primitivo. Altura das árvores, concorrência, ataques, como Rousseau exemplifica, 

fizeram o homem exercitar seu corpo e passar a utilizar as armas naturais, como galhos e pedras. 

Junto com o aumento do gênero humano, veio o aumento dos engenhos. Linha e anzol, arco e 

flecha, pele de animais, o fogo, vieram auxiliar o homem nos duros invernos e verões.  

 Surgem também, através das comparações com diversos seres, a percepção de algumas 

relações no espírito humano, como grande, pequeno, forte, fraco, rápido, lento, etc. A reflexão 

que veio a partir de tais comparações permitiu ao homem se sobrepor definitivamente aos outros 

animais. O primeiro olhar que o homem voltou para si mesmo produziu nele o orgulho. Da 

observação de seus semelhantes veio algumas regras de conduta e a associação livre com grupos 

para propósitos bem determinados trouxe uma ideia ainda grosseira de compromissos mútuos. 

 Neste ponto o homem vivia no presente e sua linguagem não diferia de animais como o 

macaco ou a gralha. Desta linguagem original nascem línguas particulares, grosseiras e 

imperfeitas. Com o passar do tempo, vem o esclarecimento e o aperfeiçoamento do engenho. 

Das árvores, o homem passa para as cavernas, para, em seguida, as choupanas, revolução esta 

que trouxe uma espécie de propriedade. Reunidos em uma habitação comum, maridos e 

mulheres, pais e filhos, surgem os primeiros desenvolvimentos do coração, amor conjugal e 

amor paterno, tornando-se a família uma pequena sociedade. Surge a diferença entre os sexos 

na maneira de viver.  

 A vida passa a ser mais indolente e os dois sexos passam a perder sua ferocidade e seu 

vigor. Os instrumentos trazem comodidades, que terminam por se degenerar em necessidades. 

Este é o primeiro jugo e a primeira fonte de males para o homem. A linguagem se desenvolve 

no ambiente familiar, principalmente em regiões onde os homens são forçados a viver juntos, 
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como nas ilhas. A aproximação, cada vez maior, dos homens dá origem às nações. Cada nação 

com os seus costumes e caracteres, moldados pelo clima, pelo tipo de vida e pela alimentação. 

 A vida em comum de várias famílias faz surgir as ideias de mérito e de beleza. O amor 

traz o ciúme, as paixões os sacrifícios de sangue. Surge o canto e a dança, que, em grupo, faz 

emergir a estima pública, o primeiro passo para a desigualdade e o vício (o vício tem uma 

ligação intrínseca com a desigualdade). Vaidade, desprezo, vergonha, desejo, etc. Logo vieram 

também e ideia de consideração e os deveres de civilidade, que tornaram os agravos voluntários 

um ultraje, o que deu origem às vinganças. O homem torna-se sanguinário e cruel. 

 Resta salientar que este momento do qual estamos aqui tratando é onde começa a 

moralidade. Este período é o exato meio-termo entre o homem em seu estado primitivo e o 

homem civil. Aqui a bondade e a piedade já sofreram alguma alteração e o homem torna-se 

menos tolerante, mas, segundo Rousseau, esta é a fase mais feliz do homem, a mais duradoura 

e menos sujeita a revoluções, a fase na qual o homem deveria ter permanecido.  

 Nesta fase estão presentes as características, claro que já um tanto alteradas, citadas no 

tópico anterior (recapitulando: robustez, não acúmulo de propriedade, vida próxima das 

necessidades e estado de paz), com o adendo das luzes, da linguagem, da convivência humana 

e do lazer. Uma imagem desta fase está no seguinte trecho: 

 

Enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se 

limitaram a costurar suas roupas de peles com espinhos de plantas ou espinhas 

de peixes, a enfeitar-se com penas e conchas, a pintar o corpo com diversas 

cores, a aperfeiçoar ou embelezar seus arcos e flechas, a talhar com pedras 

cortantes algumas canoas de pescadores ou alguns instrumentos grosseiros de 

música, em suma, enquanto se aplicaram apenas a obras que um homem podia 

fazer sozinho e a artes que não precisavam do concurso de várias mãos, 

viveram tão livres, sadios, bons e felizes quanto o poderiam ser por sua 

natureza e continuaram a usufruir entre si as doçuras de um relacionamento 

independente (ROUSSEAU, 1999, p. 213; Parte II) 

 

 Aqui entra em questão a felicidade. Podemos retirar do pensamento de Rousseau que a 

felicidade só é possível em sociedade. Pela presença da felicidade esta é a fase que, segundo 

Rousseau, o homem deveria ter permanecido. 

  

3.3.3  Sociedade Civil e Perda da Virtude 

 

 Quando, na perspectiva de Rousseau, o homem passa a necessitar do auxílio de outro e 

pensa que seria útil ter provisão para dois, acabou a igualdade e começou a propriedade, o 

trabalho necessário, a escravidão e a miséria (ou melhor, o início da propriedade traz a 
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desigualdade, que resulta em trabalho necessário, escravidão e miséria). Tal revolução foi 

trazida pelo trigo e o ferro, ou seja, agricultura e metalurgia. Sobre a agricultura aqui falamos 

da de maior porte, pois o homem no estágio anterior já conhecia a agricultura e plantava em 

volta da sua cabana. A agricultura de maior dimensão dependeu do desenvolvimento de outras 

artes. Do desenvolvimento de tais artes surge uma divisão do trabalho: para que uns fundissem 

o ferro, outros precisavam alimentá-los. Também veio a partilha das terras, o reconhecimento 

da propriedade, de onde surgem as primeiras regras de justiça. A visão do futuro é trazida pela 

agricultura, junto vem o medo de perda dos bens e represálias por danos cometidos a outros. A 

propriedade funda-se no trabalho e a diferença de talentos resulta numa desigualdade 

permanente, que decide a sorte dos particulares. 

 Neste estado, todas as faculdades do homem são desenvolvidas, “a memória e a 

imaginação em jogo, o amor-próprio interessado, a razão em atividade e o espírito quase 

atingindo o termo de perfeição de que é suscetível” (ROUSSEAU, 1999, p. 217; Parte II). Os 

homens passam a diferir em riqueza, poder, beleza, força, habilidade, mérito, talentos, etc., e, 

se o homem não tem os atributos citados, passa a fingir, a parecer que tem. Surge então “o 

fausto imponente, a astúcia enganadora e todos os vícios que lhes formam o cortejo” 

(ROUSSEAU, 1999, p. 217; Parte II). 

 Com as novas necessidades, o homem perde a sua liberdade, mesmo que seja o senhor 

em determinada situação, pois o homem ou precisa do serviço ou do auxílio dos outros. Nesta 

relação, surge a dissimulação, o artifício, a ambição, a gana, a inveja, a concorrência, a 

rivalidade, etc. 

 As propriedades, que antes consistiam apenas em propriedades e rebanhos, passaram a 

ter sinais representativos. Quando a propriedade cobriu todo o solo, aqueles que se tornaram 

pobres só podiam prover sua subsistência ou recebendo ou usurpando dos ricos, surge a 

dominação, a servidão e as rapinas. Os ricos só buscavam subjugar e escravizar os outros. O 

rompimento da igualdade resultou em desordens, usurpações, pilhagens, abafamento da piedade 

natural e da justiça, avareza, ambição, maldade e conflito perpétuo entre o mais forte e o 

primeiro ocupante, em suma, emerge o estado de guerra. 

 Para conter o estado de guerra e proteger sua propriedade, os ricos colocam em prática 

um projeto: “empregar em seu favor as próprias forças daqueles que o atacavam, transformar 

em defensores seus adversários, inspirar-lhes outras máximas a dar-lhes outras instituições que 

lhe fossem tão favoráveis quanto lhe era contrário o direito natural” (ROUSSEAU, 1999, p. 

221; Parte II). Surgem a sociedade e as leis, surge o Estado, com base no convencimento dos 

pobres de que a nova situação seria favorável a eles. A liberdade natural é destruída, a lei 
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transforma a propriedade e a desigualdade em direito. As sociedades passam a se multiplicar, 

tomando a superfície da terra.  

 Este governo imperfeito já nasceu viciado e sem forma constante e regular. Nenhum 

remédio conseguiu sanar seus vícios, pois “remendava-se continuamente, quando se deveria 

começar por limpar a área e descartar todos os materiais velhos, como fez Licurgo em Esparta, 

para depois erguer um bom edifício” (ROUSSEAU, 1999, p. 225; Parte II).  

 Rousseau chega a descrever a evolução deste Estado ilegítimo: primeiro a sociedade se 

baseia em algumas convenções gerais, ou seja, algumas leis, para, percebendo a facilidade de 

quebra de tais convenções, posteriormente delegar a magistrados a imposição das leis. Rousseau 

também chega a afirmar que tais convenções foram por deliberações do povo. Os povos 

aceitaram ter chefes para proteger sua liberdade, não se colocaram de imediato sob uma 

monarquia absoluta. 

 Rousseau chega a fazer uma descrição das passagens desse governo inicial. Primeiro ele 

teria surgido por contrato entre o povo e os chefes escolhidos. Tal contrato estabelece o corpo 

político e obriga as duas partes, povo e governantes à observância das leis, que surgem da 

aplicação da vontade que é a reunião de todas as outras vontades. O magistrado só deve agir de 

acordo com a intenção daqueles que o delegaram o poder, protegendo os bens dos delegantes e 

agindo sempre no interesse público. Rousseau ainda fala de inevitáveis abusos de tal 

constituição. 

 As formas de governo começaram na dependência das diferenças entre os particulares 

no momento em que os governos foram instituídos. Um homem eminente existia, resultava 

numa monarquia, muitos homens eminentes, numa aristocracia. Os lugares em que as fortunas 

e talentos eram menos desproporcionais fundaram democracias. A forma mais vantajosa, 

comprovada pelo tempo, mostrou-se. De um lado, ficaram aqueles submetidos às leis, os 

cidadãos, que gozavam da liberdade, da felicidade e da virtude. Do outro, submetidos a 

senhores, os súditos, imersos nas questões de riqueza e conquista, ou seja, infelicidade e vício. 

 De início as magistraturas eram eletivas, se não prevalecia a riqueza, prevalecia o mérito 

e a idade (o mérito pela ascendência natural que o mesmo confere e a idade que traz experiência 

nos negócios e tranquilidade nas deliberações). Este primeiro tipo de magistratura se degenera 

em uma magistratura hereditária. 

 O progresso da desigualdade se dá em três etapas: lei e direito de propriedade, instituição 

da magistratura e mudança do poder legítimo para o arbitrário. Em três épocas, vemos três tipos 

de Estado: o do rico e do pobre, o do poderoso e do fraco e o do senhor e do escravo. Este 

último é “o derradeiro grau da desigualdade e o termo a que chegam todos os outros, até que 
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novas revoluções dissolvam totalmente o governo ou o aproximem da instituição legítima” 

(ROUSSEAU, 1999, p. 235; Parte II).  

 Segundo Rousseau (1999), “os vícios, que tornam necessárias as instituições sociais, 

são os mesmos que tornam inevitável o seu abuso” (p. 235; Parte II). Também para ele, “as leis, 

em geral menos fortes que as paixões, contêm os homens sem os modificar” (p. 235; Parte II). 

A exceção disso é Esparta, com sua lei voltada para a educação das crianças e seus costumes 

que praticamente acabava com a necessidade de novas leis.  

 A desigualdade política traz a desigualdade civil que se alastra pela ambição. Os 

cidadãos se deixam oprimir por ambição, como podemos observar no seguinte trecho: 

 

As distinções políticas levam necessariamente às distinções civis. A 

desigualdade, ao crescer entre o povo e seus chefes, logo se faz sentir entre os 

particulares e aí se modifica de mil maneiras de acordo com as paixões, os 

talentos e as ocorrências. O magistrado não poderia usurpar um poder legítimo 

sem se cercar de criaturas às quais é forçado ceder uma parte dele. Aliás, os 

cidadãos só se deixam oprimir, na medida em que, arrastados por uma cega 

ambição e olhando mais para baixo do que para cima de si, passam a apreciar 

mais a dominação do que a independência e consentem em carregar grilhões 

para, por sua vez, poder distribuí-los. É muito difícil reduzir à obediência 

aquele que não procura comandar, e nem o político mais esperto conseguiria 

sujeitar homens que desejassem apenas ser livres. Mas a desigualdade 

estende-se sem dificuldades entre almas ambiciosas e covardes (ROUSSEAU, 

1999, p. 235-236; Parte II). 

 

 De acordo com Rousseau, a sociedade desigual leva o homem a se comparar com os 

outros, sendo as principais distinções a nobreza ou a posição, o poder e o mérito pessoal, que, 

por fim, reduzem-se à riqueza, pois com a riqueza compra-se facilmente todas as outras 

distinções. O desejo universal por reputação, honrarias e preferências “devora a todos” 

(ROUSSEAU, 1999, p. 237; Parte II), multiplicando as paixões e tornando os homens rivais. 

Tal sociedade gera uma enorme quantidade de vícios e apenas um pequeno número de virtudes, 

ao mesmo tempo em que gera um punhado de poderosos e ricos e uma multidão miserável. 

Opressão, perda de direitos e liberdades, regras funestas, preconceitos, divisão, etc., são 

características comuns das sociedades desiguais. É no contexto de um Estado ilegítimo que 

surge o despotismo, a tirania, fazendo os costumes e a virtude perderem toda a importância. A 

única virtude passa a ser a cega obediência e a única lei a vontade do tirano. Neste último termo 

da desigualdade, os particulares voltam a ser iguais, simplesmente nada sendo. É um novo 

estado de natureza que deriva do excesso de corrupção. É o que podemos denominar perda 

completa da virtude (Parte II). 
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 Por fim, devemos salientar que, da propriedade, começa o fim da liberdade e da 

igualdade. A sociedade com propriedade inverte as características da virtude que apontamos 

anteriormente: efeminação do homem, acúmulos de propriedade por uns enquanto outros ficam 

sem nada, vida longe das necessidades mais básicas com a criação de novas necessidades 

(transformação do luxo em necessidade) e estado de guerra. O Estado que é criado é baseado 

em um contrato ilegítimo, para firmar definitivamente a desigualdade e a escravidão.  

 

3.4  DISCURSO SOBRE AS CIÊNCIAS E AS ARTES 

 

 No Discurso sobre as Ciências e as Artes (1999), dividido em duas partes, voltado para 

a discussão sobre as ciências e as artes, encontramos mais elementos para entender a virtude 

em Rousseau. Ainda no Prefácio, Rousseau faz a ressalva de que não pretende atacar as artes, 

mas defender a virtude. O que será atacado é uma determinada função que a arte cumpre na 

sociedade, que vai diretamente contra a virtude como Rousseau a enxerga. Na primeira parte 

do discurso, Rousseau afirma que os fundamentos da sociedade são as necessidades do corpo e 

do espírito, as demais necessidades são o ornamento da sociedade. “Enquanto o governo e as 

leis suprem à segurança e ao bem-estar dos homens reunidos, as ciências, as letras e as artes, 

menos despóticas e talvez mais poderosas, estendem guirlandas de flores nas correntes de ferro 

que eles carregam” (ROUSSEAU, 1999, p. 12; Parte I). Ou seja, as ciências e as artes disfarçam 

a perda da liberdade. Pior, fazem os homens amar a escravidão. Rousseau (1999, p. 12; Parte I) 

afirma: 

 

Poderosos da terra, amai os talentos, e protegei aqueles que os cultivam. Povos 

policiados, cultivai-os; felizes escravos, vós lhes deveis esse gosto delicado e 

fino de que vos vangloriais, essa mansidão de caráter e essa urbanidade de 

costumes que tornam tão ameno e tão fácil o trato entre vós; em suma, as 

aparências de todas as virtudes, sem possuir nenhuma delas. 

 

 O trecho citado já dá uma ideia do que virá. O que é mostrado exteriormente nem sempre 

corresponde às disposições do coração. Grande pompa, adereços ricos, elegância, gosto, nada 

disso significa virtude. A saúde e a robustez, força e vigor do corpo significam, e estes estão 

sob a roupa rústica do lavrador. Costumes simples, naturais, também estão na lista da virtude. 

A polidez esconde os vícios: desconfiança, temor, frieza, reserva, ódio, traição, são exemplos. 

Quanto mais as artes e as ciências se desenvolvem, mais o homem se corrompe (Parte I). Mais 

ainda, na segunda parte, Rousseau afirma que as ciências e as artes nascem dos vícios: “A 

astronomia nasceu da superstição; a eloquência, da ambição, do ódio, da lisonja, da mentira; a 
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geometria, da avareza; a física, de uma vã curiosidade; todas, até mesmo a moral, do orgulho 

humano” (ROUSSEAU, 1999, p. 25; Parte II). O homem virtuoso só tem tempo para três coisas: 

a pátria, os infelizes e os amigos. Na política, o cidadão inútil, que não faz o bem, é pernicioso. 

 O luxo é ruim para o Estado. Ele é oposto aos bons costumes. “O que será da virtude, 

quando for preciso enriquecer a qualquer preço?” (ROUSSEAU, 1999, p. 28; Parte II). O 

império cheio de luxo vai à ruína rapidamente. O Estado virtuoso dura. Quanto maior o luxo, 

mais se debilita as virtudes militares e as virtudes morais. Uma educação insensata “orna o 

espírito” e “corrompe o juízo” (ROUSSEAU, 1999, p. 33; Parte II). A educação deve ensinar 

principalmente os deveres dos cidadãos. Sobre a educação, Rousseau afirma: 

 

Vejo em todos os lugares estabelecimentos imensos nos quais, com grandes 

despesas, se educa a juventude, para ensinar-lhes todas as coisas, exceto os 

seus deveres. Vossos filhos ignorarão a própria língua, mas falarão outras que 

não são usadas em parte alguma; saberão compor versos que mal conseguirão 

compreender; sem saber distinguir o erro da verdade, possuirão a arte de torná-

los, mediante argumentos especiosos, irreconhecíveis aos outros; mas as 

palavras magnanimidade, equidade, temperança, humanidade, coragem, eles 

não saberão o que são; a doce palavra pátria nunca lhes atingirá os ouvidos; e 

se ouvirem falar de Deus será menos para reverenciá-lo do que para temê-lo. 

Gostaria tanto, dizia um sábio, que meu aluno tivesse passado o tempo num 

jogo de péla, pelo menos seu corpo estaria mais disposto. Sei que é preciso 

dar ocupação às crianças e que a ociosidade é o perigo que mais se deve recear 

para elas. O que então deverão aprender? Aí está por certo uma bela pergunta! 

Que aprendam o que devem fazer quando homens, e não o que devem 

esquecer (ROUSSEAU, 1999, p. 33-34; Parte II).   

 

 Todos os abusos nascem da desigualdade, esta trazida pela distinção dos talentos e 

aviltamento das virtudes. Gênios como Bacon, Descartes e Newton foram seus próprios 

mestres. A dedicação à ciência e à arte deve ser feita em um caminho solitário. 

 Neste Primeiro Discurso, Rousseau termina por fazer uma associação entre esses 

grandes sábios citados e o poder. Os grandes sábios devem ser conselheiros dos reis. Isso será 

bom para a obra dos sábios e para os povos, que serão esclarecidos e encontrarão a felicidade. 

É uma saída para um reino virtuoso: a união entre virtude, ciência e autoridade (Parte II). 

 Neste Primeiro Discurso, aqui exposto não na ordem cronológica, mas na que nos 

propusemos, podemos observar algumas características da virtude que não estão expressas no 

Segundo Discurso, apesar de implícitas. Encontramos as ciências e as artes como instrumentos 

dos governantes para fazer o povo amar a escravidão, a polidez como disfarce dos vícios, a 

exaltação aos costumes naturais, a afirmação de que o homem virtuoso só tem tempo para três 

coisas: a pátria, os infelizes e os amigos e a de que, na política, o cidadão inútil, que não faz o 
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bem, é pernicioso. Ou seja, encontramos aqui o amor à liberdade, a sinceridade, a vida e os 

costumes simples, o amor à pátria, o voltar-se para os infelizes e para os amigos e o fazer o bem 

como características da virtude, aqui já no contexto social. Junto às características que já 

apontamos anteriormente, podemos ver o caráter coletivo da virtude. Além disso, as ciências e 

as artes podem servir à virtude, através da orientação de grandes sábios. Ou seja, mesmo o 

Estado ilegítimo pode dirigir o povo para a virtude, como no núcleo argumentativo da filosofia 

política antiga, porém, veremos mais à frente a improbabilidade disso. 

 

3.5  PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PARA A CÓRSEGA 

 

No Projeto de Constituição para a Córsega (1915), composto de duas partes, das quais 

analisamos apenas a primeira4, Rousseau aconselha a Córsega a não enriquecer em dinheiro e 

sim em homens, pois o poder que vem da população é mais real do que aquele proveniente das 

finanças. O emprego do braço dos homens, o trabalho realizado com o esforço corporal, sempre 

tem destinação pública. O uso do dinheiro se funda em destinações particulares e se dirige fins 

particulares. Por isso, o Estado fraco se baseia no dinheiro e o forte nos homens.  

Nisto, a agricultura cumpre um papel fundamental, multiplicando a subsistência dos 

homens para multiplicá-los, fazendo o povo se estender por toda a superfície do território e 

cultivar em todos os pontos do mesmo. A agricultura auxilia a virtude, não apenas aumentando 

a subsistência dos homens, mas melhorando a constituição dos corpos, aumentando a geração 

dos homens, prevenindo a desordem e os vícios devido à assiduidade do trabalho e ligando o 

homem ao solo. 

Porém, Rousseau faz uma ressalva: não se trata de fundar academias e escrever livros 

sobre agricultura, mas levar uma vida rústica, amar a vida no campo. No campo, o homem 

encontra nos trabalhos o necessário para viver e o contentamento da vida, a tranquilidade. O 

camponês é tranquilo, ama a pátria (o que liga o homem à constituição) e pode se tornar um 

bom soldado por ser robusto e paciente. Já os homens da cidade são moles e maliciosos. Para 

Rousseau, a verdadeira educação do soldado é ser lavrador e o único meio de manter a liberdade 

é através da agricultura. “A cultura dos campos cultiva o espírito” (p. 312; Parte I; tradução 

nossa), este é o cerne da questão. 

Quando a pátria já tiver habitantes a mais do que a agricultura necessita, o excedente de 

homens deve ser ocupado na indústria, no comércio e nas artes. Porém, estas ocupações devem 

                                                           
4 A segunda parte foi deixada incompleta por Rousseau. 
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manter o caráter de trabalho físico. Os homens devem ser afastados das artes consideradas por 

Rousseau como ociosas, a exemplo da escultura, da ouriversaria e do bordado. A nação precisa 

mesmo é de carpinteiros, ferreiros, tecelões, trabalhadores de lã, etc., pois todos os vícios 

provêm exatamente da ociosidade. 

Segundo Rousseau, lançados à moleza e às paixões, os burgueses tornam-se devassos e 

terminam vendendo a si mesmos para ter suas paixões satisfeitas. Seus interesses os tornam 

servis e sua vagabundagem os torna inquietos. Os burgueses são rebeldes ou escravos, porém 

nunca livres, e terminam, mercenários, vendendo a nação por pequenos privilégios. 

Enfim, Rousseau fala um pouco sobre a virtude do governante, afirmando que se adquire 

os talentos necessários para governar lavrando o campo. Os grandes talentos suplementam o 

zelo patriótico, levam, conduzem, um povo que não ama seu país nem honra seus chefes, mas 

trazem mais mal do que bem a um povo afeito à coisa pública. Para governar um Estado bem 

constituído basta o bom senso, não se deixar cegar por suas paixões. E o amor pela pátria, que 

é cultivado nos campos, é aquilo que melhor move o governo. Além disso, a propriedade 

privada deve possuir um freio, uma regra, uma medida, que são as leis suntuárias. A propriedade 

privada deve estar subordinada ao bem comum (Parte I). 

 

3.6  EMÍLIO 

 

 Antes é preciso estabelecer algumas considerações sobre o Emílio (1995; 1780-1789e). 

Rousseau afirma: “Esta coletânea de reflexões e de observações, sem ordem e quase sem 

sequência, foi iniciada para agradar a uma boa mãe que sabe pensar” (ROUSSEAU, 1995, p. 5; 

Prefácio). E continua: “É a ti que me dirijo, terna e previdente mãe” (ROUSSEAU, 1995, p. 9; 

Livro I). A diferenciação que se estabelece no Livro I é entre um homem que simplesmente 

vive dentro de uma sociedade e um cidadão. A educação descrita no Emílio é uma educação 

doméstica, ou seja, não é a educação do cidadão. 

Podemos observar melhor tais afirmações a partir do seguinte trecho:  

 

Quando, ao invés de educar um homem para si mesmo, se quer educá-lo para 

os outros? Então o acerto se faz impossível. Forçado a combater a natureza ou 

as instituições, cumpre optar entre fazer um homem ou um cidadão, porquanto 

não se pode fazer um e outro ao mesmo tempo (ROUSSEAU, 1995, p. 12; 

Livro I). 

 

 Então Rousseau faz a diferenciação entre o homem natural, que é absoluto, um todo 

numérico, só tendo relação consigo mesmo e seu semelhante, o homem civil, que é unidade 
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fracionária, está em relação com o corpo social, seu valor é em relação com o todo. As boas 

instituições sociais devem saber desnaturar o homem, retirando sua existência absoluta para 

colocar seu eu na unidade comum, fazendo com que o homem se sinta parte da unidade, sendo 

sensível apenas no todo. Porém, se não há pátria, não pode haver cidadão, logo a educação 

doméstica deve voltar-se para a tentativa de evitar a corrupção do homem durante sua formação 

dentro de uma sociedade corrompida5.  

Estabelecidas tais considerações, podemos nos voltar para pontos do Emílio que nos 

ajudem a entender melhor o que já foi exposto sobre a virtude em Rousseau até este momento. 

Como as ideias que elucidam o que estamos trabalhando aparecem no Emílio de forma esparsa, 

por não ser o objeto principal do livro, optamos por expor as mesmas pela ordem dos livros do 

Emílio, enumerando-as6, deixando para fazer a análise, unindo tais ideias, em conjunto com o 

que foi exposto sobre os outros livros de Rousseau no final do capítulo.  

No livro I, devemos destacar o seguinte: (1) Rousseau trata sobre o governante, 

afirmando que sua primeira qualidade é não ser um homem à venda. (2) “Quanto mais fraco o 

corpo, mais ele comanda; quanto mais forte mais obedece. Todas as paixões sensuais se abrigam 

em corpos efeminados” (ROUSSEAU, 1995, p. 31, Livro I). (3) Os homens devem viver 

espalhados pela terra, pois são feitos para isso, e nunca amontoados, pois isto gera corrupção e 

doenças. (4) A ciência comum a todos os homens é muito maior do que aquela peculiar aos 

sábios. (5) O homem possui em seu coração o sentimento inato do justo e do injusto, mas o 

conhecimento do bem e do mal vem com a razão. Só surge a moralidade com a idade da razão, 

antes dela o homem faz o bem e o mal sem saber, porém às vezes há moralidade no sentimento 

das ações de outrem em relação a ele, ou seja, o homem, pelo sentimento inato do injusto, 

mesmo sem conhecer o mal, sabe que outro cometeu uma injustiça para com ele. 

 No livro II, destacamos as seguintes ideias: (6) A felicidade é um estado negativo, sendo 

medida por quanto menos males sofre o homem. O homem perfeitamente feliz é aquele no qual 

                                                           
5 Para um melhor aprofundamento sobre esta questão da educação doméstica diferindo da formação do cidadão no 

Emílio ver MOSCATELI, 2012. 

 O Emílio visa mostrar como formar alguém virtuoso numa sociedade corrompida. Nossa interpretação é 

a de que o Emílio, como grande parte das obras de Rousseau, é uma grande crítica ao Estado ilegítimo (ou à 

sociedade sem liberdade e igualdade), e o resumo do Contrato Social trazido no Emílio seria justamente para 

mostrar o que seria um Estado legítimo, como contraponto ao que é dito anteriormente no livro. 
6 A escolha pela enumeração deveu-se à divergência entre o que buscamos com este trabalho e os próprios objetivos 

do Emílio, no intuito de não deturpar a argumentação de Rousseau. No Emílio, Rousseau busca mostrar como 

formar alguém com virtude em um Estado (ilegítimo) onde os homens perderam a virtude. O que buscamos foi 

recolher trechos do Emílio que se referem a virtude e a explicam de maneira geral. Como se trata de uma coleta de 

trechos esparsos, que visa dar suporte à interpretação da virtude em Rousseau, optamos por não reuni-los em uma 

narrativa única, mas manter, através da enumeração, o caráter fragmentado do que recolhemos nesta parte da 

pesquisa.  
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há uma igualdade entre desejos e faculdades. Já o homem miserável é aquele no qual há uma 

desproporção entre desejos e faculdades, ou seja, ele não possui faculdades suficientes para 

realizar seus desejos. Logo, a sabedoria humana não está no aumento das faculdades, mas na 

diminuição do excesso dos desejos sobre as faculdades, em igualar poder e vontade, em 

aproximar o homem da sua condição natural. Trabalhar para aumentar a felicidade somente 

aumenta a miséria do homem. Para ser feliz, o homem deve querer apenas viver. (7) O homem 

forte é o que possui mais força do que necessidades, já o fraco é o inverso. O homem forte 

contenta-se em ser simplesmente aquilo que é, já o fraco procura erguer-se por cima da 

humanidade. (8) Para resolver as contradições do sistema social é preciso acabar com a 

dependência dos homens. Para Rousseau, há duas espécies de dependência, a das coisas, que 

não possui moralidade, e a dos homens, que é nociva à liberdade e engendra todos os vícios. 

Pela dependência um do outro, senhores e escravos se corrompem mutuamente. O remédio 

apontado para exterminar esse mal da sociedade é “é substituir a lei ao homem e armar as 

vontades gerais com uma força real, superior à ação de qualquer vontade particular” 

(ROUSSEAU, 1995, p. 69; Livro II) (a vontade geral é diretamente abordada no próximo 

capítulo deste trabalho). (9) O homem tem comiseração por conhecer a dor. Por conhecer a dor, 

o homem é sociável. (10) Dois modelos da virtude: o selvagem e o camponês. Ambos têm o 

corpo em exercício contínuo. A diferença entre eles é que o camponês só age segundo a rotina, 

leva uma vida quase de autômato. O hábito e a obediência, nele, substituem a razão. Já o 

selvagem, nada o prende. É forçado a raciocinar em todos os momentos. Quando mais exercita 

seu corpo, mais sua razão se amplia. 

 No livro III, Rousseau (11) retoma o argumento da força do homem, afirmando que a 

fraqueza do homem vem da desigualdade entre força e desejos, que as paixões tornam o homem 

fraco, que é preciso diminuir os desejos para ser forte. Porém, Rousseau faz um acréscimo com 

a noção de força absoluta e força relativa. A força do corpo é a força absoluta, já a força relativa 

é aquela que é em relação aos desejos. (12) A arte mais respeitável é a agricultura, a segunda a 

forja e a terceira a construção.  

 No livro IV, (13) Rousseau afirma que a fonte das paixões dos homens é natural, mas 

as paixões podem ser multiplicadas por fatores estranhos à sua fonte. As paixões naturais são 

muito restritas, são instrumentos da liberdade do homem e tendem para a conservação deste. 

As paixões que subjugam o homem vêm de fora. (14) A fonte das paixões é a primeira paixão 

humana, a única que nasce com o homem e que dá origem às outras é o amor de si mesmo7, que 

                                                           
7 Dois conceitos importantes em Rousseau, que possuem estreita ligação com a virtude, são o amor de si mesmo, 

descrito no nº 14, e o amor próprio, descrito no nº 18. O amor de si é a primeira paixão humana, que leva o homem 
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é sempre bom e conforme à ordem. É preciso amar a si mesmo para conservar a si mesmo, amar 

a si mesmo mais do que tudo. Em consequência do amor de si mesmo, o homem ama aquilo 

que o conserva. (15) O “sumário de toda a sabedoria humana no emprego das paixões: 1° sentir 

as verdadeiras relações do homem tanto na espécie como no indivíduo; 2° ordenar todas as 

afeições da alma segundo essas relações (ROUSSEAU, 1995, p. 244; Livro IV). (16) O povo 

constitui o gênero humano. O que não é povo nem merece ser contado. As classes com maior 

número merecem maior respeito. (17) Dos primeiros movimentos do coração vêm as primeiras 

vozes da consciência e dos sentimentos de amor e ódio vêm as primeiras noções do bem e do 

mal. Justiça e bondade são verdadeiras afeições da alma esclarecidas pela razão e não puras 

entidades formais formadas pela razão. O direito da natureza, as leis naturais, baseiam-se numa 

necessidade natural do coração do homem. (18) Olhar para os semelhantes leva o homem a se 

comparar com eles. O primeiro sentimento que surge disso é o desejo pelo primeiro lugar. Neste 

momento, o amor torna-se amor-próprio e nascem as paixões que se ligam ao amor-próprio. 

(19) Dependendo do lugar que o homem se sente em relação aos outros e dos obstáculos que 

ele pensa ter que vencer para chegar onde quer, dominam em seu caráter paixões humanas e 

doces, de benevolência e de comiseração, ou cruéis e perniciosas, de inveja e ambição. (20) No 

estado natural, a igualdade é real e indestrutível, no estado civil há uma igualdade de direito 

falsa, onde os meios de manter tal igualdade a destroem, a força pública une-se ao mais forte 

para oprimir o fraco e o menor número sacrifica o maior, o interesse particular sacrifica o 

interesse público. 

  

3.7  O CONTRATO SOCIAL 

 

 Logo no início do Contrato Social (1975; 1780-1789d; I, I), Rousseau faz a seguinte 

afirmação: “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 escravo do que eles” (ROUSSEAU, 1973, p. 28; I, I)8. 

Rousseau ainda afirma não saber como ocorreu tal mudança, apesar de ter dado algumas pistas 

no Segundo Discurso, como pudemos ver anteriormente. Dentro da argumentação 

                                                           
a buscar sua própria conservação. Já o amor próprio se desenvolve na sociedade, quando o homem começa a se 

comparar com os outros. O amor próprio leva o homem a buscar se colocar acima dos outros, o que leva à perda 

da liberdade e da igualdade, ao surgimento de paixões cruéis e perniciosas, de inveja e ambição, e, 

consequentemente, à perda da virtude. 
8  Para o Contrato Social neste trabalho, utilizamos prioritariamente a tradução de Lourdes Santos Machado. 

“L’homme est né libre, & partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus 

esclave qu’eux” (p. 190). 
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contratualista, a ordem social é fundada em convenções (anti-naturalismo, de acordo com 

SIMMONS, 2007), o que não é diferente para Rousseau (I, I). 

Além de livres, os homens são todos iguais (I, II). Nenhuma moralidade provém da 

força, que é um poder físico. Nenhuma moralidade resulta da força. Para haver moralidade, 

deve haver vontade. Esta moralidade dá origem ao direito. Obedecer à força retira a necessidade 

de obedecer por dever. Obedecemos à força apenas por prudência, só obedecemos por dever 

aos poderes legítimos (I, III). 

As convenções são a base de qualquer autoridade legítima. Não há qualquer brecha para 

legitimar a escravidão. Renunciar à liberdade e à igualdade não é compatível com a natureza 

do homem. Alguém que renuncia à sua liberdade priva todos os seus atos de moralidade, sua 

vontade deixa de ser livre (I, IV).  

No capítulo VI do primeiro livro, Rousseau supõe que o estado primitivo deve deixar 

de existir quando os homens chegam a um ponto em que os obstáculos para sua conservação 

excedem as forças de cada indivíduo. A mudança de estado vem para a conservação do gênero 

humano.  

No novo estado, forma-se uma soma de forças, do concurso de muitas, para vencer a 

resistência referida. Porém, estas forças precisam ser combinadas sem que sejam destruídas (e 

sem destruir a liberdade, como o poder pela força, que foi citado anteriormente). 

A resolução deste problema é o contrato social. Rousseau formula da seguinte forma o problema 

que o contrato social soluciona: “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” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 38; I, VI)9. 

O contrato social retira o homem de sua liberdade natural e o coloca em liberdade 

convencional. Violado o pacto, cada um volta à sua liberdade natural e retoma seus primitivos 

direitos. As cláusulas do contrato reduzem-se à seguinte: “a alienação total de cada associado, 

com todos os seus direitos, à comunidade toda” (ROUSSEAU, 1973, p. 38; I, VI)10. Desta 

forma, cada um se submete a todos, não se submetendo a ninguém em particular, pondo sua 

pessoa e poder sobre uma “suprema direção da vontade geral” (ROUSSEAU, 1975, p. 49; I, 

                                                           
9 “Trouver une forme d’association qui défende & protège de toute la force commune la personne & les biens de 

chaque associé, & par laquelle chacun s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même & reste aussi libre 

qu’auparavant?” (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 203; I, VI). 
10  “l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté” (ROUSSEAU, 1780-1789d, 

p. 203; I, VI). 

 



82 
 

IV), tornando-se cada membro uma parte do todo, do corpo, um corpo moral e coletivo. Este 

corpo, formado por todos os cidadãos, é o soberano. 

Formado o corpo político, cada indivíduo não pode ofender um membro sem atacar o 

corpo. Sua vontade particular não pode ir contra a vontade geral. Aquele que se recusar a 

obedecer à vontade geral deve ser compelido por todos a obedecê-la, deve ser obrigado a ser 

livre (I, VI). 

A passagem do estado de natureza ao estado civil produz uma grande mudança no 

homem. Vale transcrever a seguinte passagem:  

 

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 lhes faltava. É só então 

que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar do 

apetite, o homem, até aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se 

forçado a agir baseando-se em outros princípios e a consultar a razão antes de 

ouvir suas inclinações. Embora nesse estado se prive de muitas vantagens que 

frui da natureza, ganha outras de igual monta: suas faculdades se exercem e 

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

a sua alma se eleva a tal ponto, que, se os abusos dessa nova condição não o 

degradassem frequentemente a uma condição inferior àquela donde saiu, 

deveria sem cessar bendizer o instante feliz que dela o arrancou para sempre 

e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser inteligente e um homem 

(ROUSSEAU, 1973, p. 42; I, VIII).11  

 

3.8  INTERPRETANDO A VIRTUDE NO PENSAMENTO DE ROUSSEAU 

 

 O ponto de partida que propusemos para a nossa interpretação foi a frase da Economia 

Política que afirma ser a virtude a conformidade da vontade particular com a vontade geral. 

Esta foi a única definição direta de virtude que encontramos na obra de Rousseau e que nos 

mostra já de início uma importante mudança em relação à virtude como ela era entendida na 

filosofia antiga, entendimento este que se encontra também na filosofia medieval de maneira 

geral. Na antiguidade, ter a virtude, ou seja, a disposição de caráter para praticar ações de acordo 

                                                           
11 “Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme um changement très remarquable, en 

substituant dans sa coduite la justice à l’instinct, & donnant à ses actions la moralité qui leur manquoit auparavant. 

C’est alors seulement que la voix du devoir succédant à l’impulsion physique & le droit à l’appétit, l’homme qui 

jusques-là n’avoit regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres príncipes, & de consulter sa raison avant 

d’écouter ses penchans. Quoiqu’il se prive dans cet l’Etat de plusieurs avantajes qu’il tient de la nature, il en 

regagne de si grands, ses facultes s’exercent & se développent, ses idées s’étendent, ses sentimens s’ennoblissent, 

son ame toute entiere s’éléve à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradoient souvent au-

dessous de celle dont il est sorti, il devroit bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais, & qui, 

d’un animal stupide & borné, fit un être intelligent & un homme” (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 208-209; I, VIII). 
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com o bem, garantia que o homem não simplesmente sempre perseguisse seus bens particulares, 

em outras palavras, agindo sempre de acordo com a vontade particular. Tal disposição boa de 

caráter era resultado de um grande esforço por parte daquele que atingia a virtude. Já em 

Rousseau, podemos logo de início perceber que em todos os momentos em que o homem aja 

de acordo com o bem público, ele age virtuosamente, não dependendo de qualquer disposição 

de caráter adquirida posteriormente pelo estudo ou pelo exercício da virtude. 

 Isto pode ser facilmente comprovado pela análise que fizemos do Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Neste livro, no lugar da 

disposição de caráter, teremos os modos de vida do homem. É o modo de vida do homem que 

faz com que ele aja sempre de maneira virtuosa, ou seja, que aja em função do coletivo, do 

público, dos outros homens. O livro começa pelo estado de natureza, onde o homem vive da 

forma que a natureza o fez para viver. No seu estado mais primitivo, o homem encontra tudo o 

que precisa para viver. E é neste estado que Rousseau aponta algumas características que 

sempre fazem parte de um modo de vida no qual o homem é virtuoso, a saber, robustez, não 

acúmulo de propriedade, vida próxima das necessidades e estado de paz, além da virtude natural 

da piedade. São características que servem ao público, fazendo da virtude de Rousseau uma 

virtude sempre voltada ao coletivo de início, enquanto que a virtude dos antigos era sempre 

individual de início, ou seja, em Rousseau um povo virtuoso torna o indivíduo virtuoso, 

enquanto que nos antigos um indivíduo virtuoso torna o povo virtuoso. A robustez faz do 

indivíduo útil a si mesmo e aos outros, para o trabalho para a subsistência e para formar bons 

soldados, o não acúmulo de propriedade faz o indivíduo não disputar as propriedades com os 

outros e não se sobrepor aos outros por meios materiais, a vida próxima das necessidades 

permite ao homem contentar-se com o suficiente para viver e não se colocar contra os outros, 

o estado de paz não precisa de muita explicação, vimos que a degeneração leva à guerra, e a 

piedade é a virtude natural que faz o homem se colocar no lugar do outro e voltar-se para cuidar 

do outro, fazendo surgir as outras virtudes morais. Além das características citadas, pudemos 

ver os direitos naturais do homem, liberdade e igualdade, como verdadeiros pré-requisitos para 

a virtude. Só há virtude quando o homem é livre e igual a todos os outros. 

 No Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, 

pudemos ver quatro momentos, ou estados, que significam quatro modos de vida do homem: o 

mais primitivo, no qual o homem vive só e tem suas necessidades satisfeitas pela natureza, 

tendo todas as características da virtude sem conhecer o que é virtude; um segundo no qual o 

homem finca raízes na terra e passa a viver em sociedade, desenvolvendo suas luzes e 

descobrindo a felicidade; um terceiro no qual surge a propriedade, fazendo o homem perder a 
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liberdade e a igualdade e desembocando no surgimento dos vícios e no estado de guerra; e um 

quarto onde surge o Estado ilegítimo para conter o estado de guerra.  

Os dois primeiros estados são propícios à virtude humana. O segundo estado, muito bem 

descrito em ROUSSEAU, p. 213; Parte II e que reproduzimos no item 3.3.2, é o que Rousseau 

considera o melhor para o ser humano, o estado do qual o homem nunca deveria ter saído, pelo 

fato de se somarem às características já citadas da virtude o convívio em sociedade e a 

felicidade. É neste estado que o homem primitivo, o selvagem, dá lugar ao lavrador. Rousseau, 

como pudemos ver no Emílio, faz uma interessante comparação entre estes dois homens, que 

são dois modelos de virtude. No lugar de um homem sem rotina, entra outro que tem o corpo 

em contínuo exercício, mas que é quase um autômato, preso à terra e aos costumes. No Discurso 

sobre as Ciências e as Artes, Rousseau já faz a exortação da agricultura como fonte central de 

virtude para o homem, mas é no Projeto de Constituição para a Córsega que ele demonstra 

como a agricultura funciona sempre para o bem público: o agricultor é robusto, o que fornece 

a subsistência e bons soldados; a subsistência multiplicada multiplica os homens, e a agricultura 

espalha os homens por todo o território; a assiduidade do trabalho previne a desordem e os 

vícios; o homem do campo está sempre perto das suas necessidades mais básicas e é tranquilo; 

etc. E é também neste estado que surgem as artes consideradas boas por Rousseau, que os 

homens devem realizar assim que seu número ultrapassar o necessário para a agricultura. Tais 

artes são aquelas realizadas por meio do esforço corporal, como a carpintaria, o trabalho com o 

ferro, a tecelagem e o trabalho com a lã. No Emílio, Rousseau afirma que a arte mais respeitável 

é a agricultura, a segunda a forja e a terceira a construção. 

 Porém, conforme salientamos anteriormente, este segundo estado será substituído por 

um terceiro que, no Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os 

Homens, surge a partir do trigo e do ferro, do desenvolvimento da agricultura e da metalurgia. 

Ou seja, tais artes se transformam e adquirem maiores escalas, o que propicia o surgimento da 

desigualdade, resultando em miséria e escravidão. Este ponto surge o amor-próprio, descrito 

tanto neste livro quanto, mais detalhadamente, no Emílio, e o homem burguês, apontado por 

Rousseau em todos os livros citados neste capítulo como o detentor de todos os vícios. O 

homem que antes era feliz por conseguir satisfazer facilmente suas necessidades, (como 

Rousseau também detalha no Emílio, dizendo ser a felicidade um estado negativo e o homem 

forte aquele que possui mais força do que necessidades), agora, pela ação do amor-próprio, 

passa a criar necessidades, multiplicando tanto seu número que seria impossível satisfazê-las 

por suas forças. O amor-próprio, desta forma, na tentativa da satisfação de tantas necessidades, 

coloca o homem contra os outros, escravizando os outros e, consequentemente, a si mesmo, 
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pois em Rousseau nem o senhor nem o escravo possuem liberdade. É deste estado que fala o 

Discurso sobre as Ciências e as Artes, que é quando surge a polidez, que termina por afastar 

de vez os homens através da máscara do fingimento das ações, e as artes fúteis, que mais servem 

para disfarçar a corrupção dos homens do que para qualquer outra coisa (para fazer os homens 

amarem a escravidão). Em todos os livros citados, o burguês tem todas as características da 

virtude invertidas, como já explicitamos anteriormente, e tais características são invertidas 

exatamente porque, pela ação do amor-próprio, o homem burguês só age por sua vontade 

particular, o que nos remete à frase que destacamos em Economia Política12.  

 O Estado surge para conter o estado de guerra iniciado pela desigualdade de propriedade 

e pela exploração daqueles que não ficam com nada. Vemos no Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que este Estado surge para proteger a 

propriedade dos ricos, é o Estado ilegítimo. O Estado ilegítimo já nasce viciado, pelo fato do 

governante buscar realizar apenas sua vontade particular, e mantém os homens no vício, pois 

sua estrutura é de senhor e súditos (escravos).  

 Rousseau chega a apontar algumas formas de melhorar esse Estado ilegítimo, 

aproximando o mesmo da virtude. No Discurso sobre as Ciências e as Artes, Rousseau toca no 

tema da educação, esta promovendo esforço físico, e da aproximação entre o governo e os 

sábios, funcionando de forma semelhante ao núcleo argumentativo da filosofia política antiga. 

No Emílio, Rousseau mostra a possibilidade de se formar um homem virtuoso dentro de uma 

sociedade viciada. Estes são apenas exemplos da utilização da educação e da sabedoria para 

realizar tais melhoras, pois uma análise mais detalhada disso fugiria muito dos nossos 

propósitos. Porém, nenhuma dessas formas de melhoria de um Estado ilegítimo resolveria de 

fato a situação da perda da virtude. 

 A grande resolução, a nosso ver, é apontada no Contrato Social, com a realização do 

próprio contrato social. No Emílio, vimos a diferença entre a formação do homem e do cidadão. 

Pois bem, em nossa interpretação, o cidadão apenas surge com a figura do contrato social. O 

bom Estado é o legítimo, surgido exclusivamente a partir do contrato. No Emílio, Rousseau 

afirma que as boas instituições sociais devem saber desnaturar o homem, retirando sua 

existência absoluta para colocar seu eu na unidade comum, fazendo com que o homem se sinta 

parte da unidade, sendo sensível apenas no todo, assim é formado o cidadão. E é o vimos no 

Contrato Social, uma mudança causada no homem pela submissão da sua vontade particular à 

                                                           
12 “A virtude é nada mais que esta conformidade da vontade particular à geral” (ROUSSEAU, 1780-1789b, p. 377; 

tradução nossa). 



86 
 

vontade geral, fazendo com que o homem deixe simplesmente de ser um eu absoluto para passar 

a fazer parte do corpo político. 

 Devemos deixar bem clara a interpretação que damos à questão da virtude em relação 

ao contrato social: Como já expusemos anteriormente, nossa interpretação da argumentação 

contratualista13 é a de que, uma vez realizado o contrato, o caminho para o bem comum já é 

garantido pelo próprio artifício que é criado, e isso não é diferente com Rousseau. A realização 

do contrato social coloca em prática diretamente a frase que citamos da Economia Política, ou 

seja, subjugando diretamente a vontade particular dos homens à vontade geral, fazendo aquele 

que desobedece ser obrigado por todo o corpo político a ser livre, acabando com a necessidade 

de sábios ou desta ou daquela forma de educação. Com a simples celebração do contrato, o 

homem readquire liberdade e igualdade e passa a viver voltado para o público, o coletivo, o 

povo. Rousseau não chega a fazer tal comentário, mas a hipótese que podemos levantar aqui é 

que, sendo o homem através do contrato destituído de uma vida fundada no amor-próprio, já 

que as necessidades do corpo político o obrigam a viver para o público, através da subjugação 

de sua vontade particular pela vontade geral por meio do contrato, o homem certamente 

recobraria todas as qualidades da virtude citadas anteriormente. 

 A virtude em Rousseau, como analisamos, marca duas diferenças fundamentais da 

modernidade em relação ao núcleo argumentativo da filosofia política na antiguidade, a saber, 

que a virtude passa a ser para todos (já que os homens nascem iguais), sendo a virtude já um 

estado inicial do homem em Rousseau, e que não é mais a virtude a responsável por dirigir o 

Estado ao bem comum, e sim a vontade, em Rousseau a vontade geral. Em Rousseau, a 

educação do governante não é feita de um modo especial para tornar superior, levar à verdade 

e ao bem, um homem nascido com boa natureza, mas é feita lavrando os campos, como 

pudemos ver no Projeto de Constituição para a Córsega. Neste ponto, devemos citar uma 

segunda frase da Economia Política, que afirma: “mas desde a existência do mundo, a sabedoria 

humana fez muito poucos bons magistrados” (ROUSSEAU, 1780-1789b, p. 365; tradução 

nossa).14 Ou seja, o homem sábio perde seu lugar no governo para o homem simples, para o 

                                                           
13 A instituição do monarca absolutista em Hobbes já garante a proteção da vida dos súditos, bastando que o Leviatã 

governe com mão firme, não deixando que o poder se divida. A limitação do Estado em Locke trazida pelo pacto 

social já é garantia dos fins do Estado, ou seja, da propriedade (direito natural que todo o aparato do Estado visa 

garantir). Logo, para Locke, no Estado, nenhuma lei pode ir contra a propriedade e a justiça é instituída para a 

proteção da mesma. Já em Rousseau, o contrato já coloca todos sob a direção da vontade geral, garantindo desde 

já os direitos naturais de liberdade e igualdade. O que não devemos confundir é o conteúdo dado ao bem comum 

em cada um dos filósofos. Em Hobbes, bem comum é a vida, em Locke, propriedade (vida, liberdade e bens) e em 

Rousseau, liberdade e igualdade (poderíamos também acrescentar a virtude). Tais diferenças de conteúdos 

acarretam grandes diferenças nas consequências das filosofias dos três. 
14 “mais depuis l’existence du monde, la sagesse humaine a fait bien peu de bons magistrats” (1780-1789b, p. 365). 
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povo, que, por sua virtude adquirida pela submissão da sua vontade particular à vontade geral, 

alcança o bem comum mantendo-se livre e igual a todos os outros. 
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4  A VONTADE NA FILOSOFIA POLÍTICA DE ROUSSEAU 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A VONTADE NO NÚCLEO 

ARGUMENTATIVO DA FILOSOFIA POLÍTICA 

 

Retomando o que foi dito sobre a vontade no primeiro capítulo deste trabalho, podemos 

observar que a vontade termina por substituir a virtude na centralidade do núcleo argumentativo 

da filosofia política (na sequência virtude, virtude como vontade de Deus e, finalmente, apenas 

vontade), ao mesmo tempo em que a virtude passa a ser vista como algo capaz de ser atingido 

por todos, como sentimentos, robustez, vida simples, etc., isso quando a virtude não 

simplesmente é descartada do processo, restando apenas a confiança no mecanismo político de 

freio do poder desenvolvido na modernidade. 

 Tratando mais especificamente, vimos que na antiguidade e no medievo o poder de 

poucos se justifica no fato de poucos poderem ter a virtude e de ser apenas a virtude capaz de 

levar o governo ao bem comum (a vontade nesta época provavelmente seria aliada à tirania ou 

à tirania do povo). A virtude primeiro se apresenta como disposição de caráter, ou de alma, 

acessível apenas àqueles de boa natureza e treinamento correto. Depois a mesma se apresenta 

como vontade de Deus, que possui a Igreja Católica como intermediária. Por fim, a descrença 

na virtude leva à criação de um mecanismo, que chamamos máquina política, que termina se 

formando com uma estrutura muito específica (três poderes, estado de legalidade, sistema de 

freios e contrapesos, direitos naturais), que deveria ser capaz de levar o Estado ao bem comum 

sem qualquer auxílio da virtude. 

 Montesquieu termina por não confiar totalmente nesta máquina e ainda consegue manter 

a virtude na centralidade do funcionamento desta máquina, o que, a nosso ver, termina por 

trazer de volta o núcleo argumentativo da filosofia política antiga, além de levantar a hipótese 

desta máquina não ser capaz de frear todos aqueles que exercem poder no Estado, ficando a 

necessidade da virtude para aqueles que não possuem o sistema de freios da máquina sobre eles.  

 Por trás de toda essa discussão, podemos observar a presença do argumento da tirania 

do povo. Alguns filósofos, como Marsílio de Pádua e Locke, parecem simplesmente descartar 

esse argumento, enquanto a maioria mantém a possibilidade da tirania do povo como uma 

possibilidade concreta, que já se mostrou por diversas vezes ao longo da história. Pela tirania 

do povo, Montesquieu termina por retirar o povo do poder através da representação, de uma 

vontade geral que dependeria da boa vontade dos representantes, mas que, em última instância, 

não passa da vontade dos representantes. 
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 É a tudo isso que Rousseau vai responder: como manter o conceito de soberania popular, 

com a vontade no centro do núcleo argumentativo da filosofia política, levando em 

consideração o argumento da tirania no povo e, ainda, dando uma resposta satisfatória em 

relação à virtude. Quando lemos Rousseau, principalmente o Primeiro e o Segundo Discursos, 

temos a tendência a enxergar a virtude no centro de sua filosofia política, pela ênfase que o 

mesmo dá à virtude, mas veremos em seguida que quem ocupa a centralidade da filosofia 

política de Rousseau é o seu conceito de vontade geral, como poderemos ver em seguida. 

 

4.2  VONTADE GERAL, VONTADE DE TODOS, LEIS E SOBERANIA POPULAR  

 

 Como pudemos ver no capítulo anterior deste trabalho, o homem passa, em Rousseau, 

pelos três estágios da argumentação contratualista: estado de natureza, estado de guerra e 

Estado15. Na fase do Estado, há duas possibilidades: o Estado ilegítimo e o Estado legítimo, que 

é aquele surgido a partir do contrato social. Como vimos, o contrato social retira os homens do 

estado de guerra e os coloca novamente em um estado de liberdade e igualdade16, que é também 

um estado de virtude.  

Porém, como dissemos anteriormente, a centralidade da vontade geral passa a reger o 

Estado legítimo, da seguinte forma: Para Rousseau, no Contrato Social, “só a vontade geral 

pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua instituição, que é o bem 

comum” (ROUSSEAU, 1973, p. 49; II, I)17. O que esta simples passagem deixa entrever é que 

basta a vontade geral para o Estado atingir o bem comum, não necessitando mais da virtude 

para isso. Patrick Riley (2006) considera a vontade geral é o conceito político principal de 

Rousseau, com o que concordamos. No Contrato Social, o desacordo dos interesses particulares 

trouxe a necessidade de estabelecer as sociedades e é o acordo de tais interesses que fez as 

sociedades algo possível. A vontade geral é simplesmente o que há de comum nos diferentes 

interesses particulares, o que nos deixa perceber que a vontade geral existe mesmo que não haja 

contrato social, mas é este que coloca os homens sob a direção da vontade geral. A vontade 

geral forma o laço, o liame, (lien), a coesão social e é de acordo com este interesse comum que 

                                                           
15 Luiz Vicente Vieira (1997; 2004) ressalta uma diferença entre os contratualistas, que é entre o modelo diádico 

(estado de natureza – sociedade civil), utilizado pelos contratualistas anteriores a Rousseau, e o modelo triádico 

(estado de natureza – sociedade civil – sociedade política), desenvolvido por Rousseau. Em Locke, por exemplo, 

civil é utilizado como cidade (civitas), já em Rousseau, como civilizado (civilitas). 
16 Antes do Estado, o homem possui sua liberdade natural. O contrato social dá ao homem a liberdade civil. 
17 “la volonté générale peut seule diriger les forces de l’Etat selon la fin de son institution, qui est le bien commun” 

(ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 214; II, I). 
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há no conjunto dos diferentes interesses particulares que a sociedade deve, segundo Rousseau, 

ser governada (II, I). 

Segundo Patrick Riley (2006; apud BROOKE, 2006), o termo vontade geral remonta ao 

século XVII, tendo sido primeiro utilizado, com função teológica, por autores agostinianos. 

Alguns autores citados por Riley são Antoine Arnauld, provavelmente quem criou o termo, 

Pascal, Malebranche, Fénelon, Bayle e Leibnz. O termo surgiu na busca de elucidar a afirmação 

de Paulo de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e passou a dizer respeito à 

vontade de Deus de salvar todos os homens após a Queda. A concepção de Rousseau é bem 

diversa (vimos no segundo capítulo já uma versão não teológica do termo em Montesquieu18), 

pois a vontade de Deus seria naturalmente geral, enquanto para Rousseau tal vontade vem dos 

homens, mas não é natural, subjaz à sociedade mas precisa de um artifício para ser colocada 

em prática.  

Retomando o Contrato Social, para Rousseau, a soberania é nada mais que o exercício 

da vontade geral (II, I). O soberano é o corpo moral e coletivo formado por todo o povo (I, VI). 

A soberania não pode ser alienada qualquer que seja a situação, ou seja, o poder soberano não 

pode ser representado, pois uma vontade particular só pode concordar com a vontade geral em 

alguns momentos bem específicos, não sendo durável no tempo. A natureza da vontade 

particular é tender às preferências e a da vontade geral à igualdade. Além disso, não haveria 

qualquer garantia da conformidade entre vontade particular e geral (II, I). 

Além de inalienável, como vimos, a soberania é indivisível, pois a vontade ou é ou não 

é geral. Neste ponto, Rousseau faz um esclarecimento importante na nota de rodapé nº 8: para 

a vontade ser geral, não é preciso a unanimidade, mas que todos os votos sejam contados. A 

vontade geral faz lei, já a particular apenas decretos ou atos de magistratura. Ou seja, só há lei 

se houver vontade geral, se todo o povo expressar sua vontade, já no Estado ilegítimo, não há 

lei propriamente dita, apenas decretos (II, II).   

Sobre a direção da vontade geral para o bem comum, que apontamos anteriormente, 

Rousseau afirma: “a vontade geral é sempre certa e tende sempre à utilidade pública” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 52; II, III)19. O que significa que a vontade geral não erra nunca o 

objetivo do Estado. Porém, uma ressalva importante é feita: as deliberações do povo nem 

sempre são retas como a vontade geral, ou seja, uma coisa é a vontade geral, outra coisa é se a 

                                                           
18 Lourival Gomes Machado faz uma relação mais diretamente com a vontade geral para Diderot, que seria uma 

vontade geral inerente naturalmente aos homens, podendo o indivíduo conhecê-la quando o mesmo raciocina “no 

silêncio das paixões” (MACHADO apud ROUSSEAU, 1973; nota de rodapé 125). 
19 “la volonté générale est sempre droite & tend toujours à l’utilité publique” (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 218; 

II, III). 
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deliberação do povo expressa a vontade geral. Então Rousseau vai mais a fundo para explicar 

como uma deliberação popular está de acordo com a vontade geral e quando foge desta. E é 

neste ponto que entra a diferenciação fundamental que Rousseau faz entre vontade geral e 

vontade de todos (II, III). 

A vontade geral, como já foi dito, olha sempre para o interesse comum, já a vontade de 

todos visa o interesse privado e surge quando o povo é enganado. A vontade de todos não passa 

de uma soma de vontades particulares, já a vontade geral ultrapassa isso, quando se retira do 

conjunto de vontades particulares as mais e as menos que se destroem por oposição20 e se fica 

com a soma das diferenças. Esta definição, inicialmente bastante confusa, termina tornando-se 

mais clara quando Rousseau afirma que, se o povo, sendo o mesmo suficientemente informado, 

não tivesse qualquer comunicação entre os indivíduos e, deste forma, deliberasse, não haveria 

outro resultado que não a vontade geral, que viria do grande número de pequenas diferenças 

(II, III). 

Já a vontade de todos resulta da formação de brigues, manobras para triunfar sobre um 

rival, e associações parciais, às custas da grande associação que é o corpo político. A vontade 

de tais associações é geral dentro delas, para os seus membros, mas particular para o Estado, 

diminuindo as diferenças e dando um resultado menos geral, ou seja, tais associações 

particularizam a vontade, e quando uma associação torna-se tão grande a ponto de prevalecer 

sobre todas as outras, deixa de existir a soma de pequenas diferenças que resulta na vontade 

geral e passa a haver uma diferença única, que resulta em uma vontade particular. Para a 

vontade geral, é necessário que cada cidadão opine apenas de acordo consigo mesmo, “que cada 

cidadão só opine de acordo consigo mesmo” (ROUSSEAU, 1973, p. 53; II, III)21. Se não houver 

como evitar as associações parciais, a solução apontada por Rousseau é multiplicá-las ao 

máximo, prevenindo, desta forma, a desigualdade22 (II, III).  

Podemos, neste ponto observar a relação entre tais brigues e o argumento da tirania do 

povo, ou seja, o povo torna-se tirano exclusivamente quando é enganado por grupos defensores 

de interesses particulares. 

                                                           
 
20 Na tradução de Lourdes Machado: “os a-mais e os a-menos que nela se destroem mutuamente” (ROUSSEAU, 

1973, p. 53; II, III). 
21 “que chaque citoyen n’opine que d’après lui” (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 219; II, III). 
22 A multiplicação das associações parciais vem com o intuito de impedir a desigualdade, ou seja, que uma 

determinada associação atinja um tamanho suficiente para fazer sua vontade prevalecer sobre a vontade geral, de 

forma que a existência das associações parciais não traga resultados nas deliberações diferentes dos resultados que 

apareceriam se tais associações não existissem no Estado.  
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Segundo Rousseau, e de acordo com a argumentação contratualista (excetuando os 

defensores da soberania absoluta), a soberania possui limites23, que são exatamente aquilo pelo 

qual o Estado legítimo se tornou necessário, que para Rousseau é liberdade e igualdade. Estes 

limites são os limites da vontade geral, ou seja, esta não pode se voltar contra a liberdade e a 

igualdade. Ou seja, se o resultado de uma deliberação atentar contra a liberdade e a igualdade, 

certamente não se tem a expressão da vontade geral, mas de uma vontade particular. 

Soberania para Rousseau é o poder absoluto que o corpo político tem sobre os seus 

membros. A vontade deve ser geral tanto no seu objeto quanto na sua essência, ou seja, deve 

partir de todos e se aplicar a todos, perdendo sua retidão quando se destina a um objeto 

individual e determinado, quando se aplica a alguns. 

 

Deve-se compreender, nesse sentido, que, menos do que o número de votos, 

aquilo que generaliza a vontade é o interesse comum que os une, pois nessa 

instituição cada um necessariamente se submete às condições que impõe aos 

outros: admirável acordo entre o interesse e a justiça, que dá às deliberações 

comuns um caráter de equidade que vimos desaparecer na discussão de 

qualquer negócio particular, pela falta de um interesse comum que uma a regra 

do juiz à da parte (ROUSSEAU, 1973, p. 56; II, IV).24  

 

Todo ato da soberania, isto é, da vontade geral, favorece e obriga igualmente todos os 

cidadãos (I, IV). O contrato social dá vida e existência ao corpo político e as leis lhe dá o 

movimento e a vontade. Então Rousseau faz uma afirmação fundamental: 

 

Toda justiça vem de Deus, que é a sua única fonte; se soubéssemos, porém, 

recebê-la de tão alto, não teríamos necessidade nem de governo, nem de leis. 

Há, sem dúvida, uma justiça universal emanada somente da razão; tal justiça, 

porém, deve ser recíproca para ser admitida entre nós. Considerando-se 

humanamente as coisas, as leis da justiça, dada a falta de sanção natural, 

tornam-se vãs para os homens; só fazem o bem do mau e o mal do justo, pois 

este as observa com todos, sem que ninguém as observe com ele. São, pois, 

necessárias convenções e leis para unir os direitos aos deveres, e conduzir a 

justiça a seu objetivo. No estado de natureza, no qual tudo é comum, nada 

devo àqueles a quem nada prometi; só reconheço como de outrem aquilo que 

                                                           
23 Os defensores da soberania absoluta consideram que a falta de limites ao soberano é o que leva o Estado ao seu 

fim. O governante é colocado acima das leis e faz as leis de acordo com a sua vontade. Já aqueles que definem 

limites à soberania consideram que o Estado surge para a realização de determinados fins, estando, portanto, o 

soberano limitado por estes fins. Os fins do Estado são garantidos pelas leis e o governo fica abaixo das leis, 

vinculado às leis. Sobre isto, ver capítulo 3 deste trabalho. 
24 “On doit concevoir par-là, que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix, que l’intérêt commum 

qui les unit, car dans cette institution chacun se soumet nécessairement aux conditions qu’il impose aux autres; 

accord admirable de l’intérêt et de la justice, qui donne aux délibératios communes um caractere d’èquité qu’on 

voit évanouir dans la discussion de toute affaire particulière, faute d’un intérêt commun qui unisse & identifie la 

regle du juge avec celle de la partie” (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 223; II, IV). 
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me é inútil. Isso não acontece no estado civil, no qual todos os direitos são 

fixados pela Lei (ROUSSEAU, 1973, p. 59-60; II, VI)25. 

 

Ou seja, apesar da justiça vir de Deus, não é através Dele, nem de um plano metafísico, 

que o homem a conhece e a recebe. A razão traz a justiça, que, para ser aceita entre os homens, 

deve ser recíproca. E, como pudemos ver, a sanção natural de que Rousseau fala é o respeito 

aos direitos naturais de liberdade e igualdade, o que só acontece quando a lei expressa a vontade 

geral. A lei só é justa (e só é realmente lei) quando expressão da vontade geral. Disto deriva 

que o povo deve ser o autor das leis e que não há indivíduo que consiga realizar o salto a um 

plano metafísico para ter o conhecimento do bem a da justiça diretamente deste plano (II, VI). 

Sobre isso, Rousseau afirma: 

 

Para descobrir as melhores regras de sociedade que convenham às nações, 

precisar-se-ia de uma inteligência superior, que visse todas as paixões dos 

homens e não participasse de nenhuma delas, que não tivesse nenhuma relação 

com a nossa natureza e a conhecesse a fundo; cuja felicidade fosse 

independente de nós e, contudo, quisesse dedicar-se a nós, que, finalmente, 

almejando uma glória distante, pudesse trabalhar num século e fruí-la em 

outro. Seriam preciso deuses para dar leis aos homens  (ROUSSEAU, 1973, 

p. 62; II, VII)26.  

 

Ou seja, as melhores regras vêm da vontade geral, que é isenta das paixões humanas. 

Os homens nunca poderiam ter tal inteligência superior para fazer leis dirigindo o Estado para 

o bem comum por causa das suas paixões. 

A questão principal não é que o povo inteiro deve redigir as leis, mas que os sufrágios 

livres do povo afirmem que aquela lei está de acordo com a vontade geral, não podendo nem 

aquele que redige a lei ter qualquer direito legislativo, pois este pertence exclusivamente ao 

corpo político, nem o povo renunciar a tal direito (II, VII). 

 

                                                           
25 “Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si nous savions la recevoir de si haut nous n’aurions 

besoin ni de Gouvernement ni de loix. Sans doute il est une justice émenée de la raison seule; mais cette justice 

pour être admise entre nous doit être reciproque. A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle 

les loix de la justice sont vaines parmi les hommes; eles ne font que le bien du méchant & le mal du juste, quando 

celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions & des 

loix pour unir les droits aux devoirs & ramener la justice à son objet. Dans l’état de nature, où tout est commun, je 

ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis, je ne reconnois pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’en est 

pas ainsi dans l’état civil où tous les droits sont fixés par la loi”  (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 228; II, VI). 
26 “Pour découvrir les meilleures regles de société qui conviennent aux nations, il faudroit une intelligence 

supérieure, qui vît toutes les passions des hommes, & qui n’en éprouvât aucune, qui n’eût aucun rapport avec notre 

nature, & qui la connût à fond, dont le bonheur fût indépendant de nous, & qui pourtant voulût biens s’occuper du 

nôtre; enfin qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans um siecle & jouir 

dans um autre. Il faudroit des Dieux pour donner des loix aux hommes” (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 252; II, 

VII). 
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4.3  GOVERNO, VIRTUDE NO GOVERNO, TEORIA COMPLETA DA VONTADE E 

TEORIA DAS FORMAS DE GOVERNO EM ROUSSEAU 

 

Todo Estado regido por lei, ou seja, pela vontade geral, é uma república (II, VI). Além 

disso, para Rousseau, um Estado bem governado deve ter um tamanho que permita o bom 

governo, não podendo ser nem muito grande nem muito pequeno. Um Estado grande debilita o 

laço (liame, lien) social, já o pequeno tem dificuldades para manter-se por si mesmo (II, IX). 

Em terceiro lugar, como já pudemos ver anteriormente, o bem comum, o fim do Estado, pode 

ser reduzido a liberdade e igualdade. Porém, tais fins devem ser modificados em cada país por 

causa das circunstâncias, como local e caráter do povo, o que resulta em uma constituição mais 

apropriada para cada país (II, XI). 

As formas de governo em Rousseau dependem totalmente da sua concepção de governo, 

que é simplesmente o poder executivo, sendo a força do corpo político, enquanto o legislativo 

é a vontade do mesmo. O poder legislativo, como vimos, pertence ao povo, já o poder executivo 

será entregue a magistrados (ou reis ou governantes), que aplicarão a força pública de acordo 

com a lei, com a expressão da vontade geral, ou seja, executarão, colocarão em prática, a 

vontade geral. O executivo considerado em seu corpo inteiro recebe a denominação de príncipe 

(III, I).  

 Quanto menos as vontades particulares se relacionarem à vontade geral, mais o governo 

deve aumentar a força opressora, e vice-versa. A vontade dominante do príncipe, ou seja, do 

poder executivo, deve ser a lei, a vontade geral. A vontade do magistrado se distingue em três: 

a vontade comum do indivíduo, tendendo esta sempre à vantagem particular, a vontade comum 

dos magistrados, chamada por Rousseau vontade do corpo, que visa a vantagem do príncipe, 

ou seja, do poder executivo, sendo esta geral em relação ao próprio poder executivo e particular 

em relação ao Estado, e a vontade soberana, a vontade geral propriamente dita. 

Na constituição perfeita, a vontade particular deve ser nula e a do corpo bastante 

subordinada à vontade geral. Ou seja, quem deve imperar, ser a regra única, em qualquer 

ocasião, é a vontade geral que vem do soberano. 

Quanto mais concentrada, mais ativa é a vontade. A vontade particular é a que possui o 

mais alto grau de intensidade e a vontade geral é a mais débil. Logo, o mais ativo dos governos 

é o de um homem só. Quanto mais se multiplica o número de magistrados, mais o governo se 

debilita. A fórmula que resulta disso é que, quanto mais numeroso for o povo, mais deve 

aumentar a força repressiva, ou seja, diminuir o número de magistrados. Porém, quanto maior 

é o número de magistrados, mais próxima fica a vontade do corpo à vontade geral (III, II). 
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Já podemos perceber, pelo que foi dito anteriormente27, que o que determina a forma de 

governo para Rousseau é o número de magistrados no poder executivo. Um magistrado, temos 

a monarquia, um pequeno número, a aristocracia, todo o povo ou à maior parte deste, a 

democracia.  

Cada forma de governo é mais apropriada para alguns casos e pior em relação a outros. 

A democracia é melhor para Estados pequenos, a aristocracia para os médios e a monarquia 

para os grandes (III, III). 

A democracia deveria ser a melhor forma de governo, pois a vontade do corpo se iguala 

à vontade geral, ou seja, quem faz a lei é quem a interpreta e executa. Porém, esta forma de 

governo é insuficiente em certos aspectos. O corpo do povo termina por desviar sua atenção de 

visões gerais para observar objetos particulares, resultando na influência de interesses privados 

nas questões públicas, o que leva à corrupção do legislador. “Se existisse um povo de deuses, 

governar-se-ia democraticamente. Governo tão perfeito não convém aos homens” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 92; III, IV)28, o que significa que a democracia exigiria aos governantes, 

ou seja, ao povo, uma virtude de deuses. Por isso é que Rousseau termina por destinar a 

democracia a Estados muito pequenos e de povo muito simples  (III, IV), que ainda não se 

corrompeu, como é o caso do Projeto de Constituição para a Córsega (1915; Parte I), onde 

Rousseau aconselha a começar com a democracia para depois pensar em uma forma de governo 

melhor, a aristocracia. 

Voltando ao Contrato Social, a aristocracia seria de fato a melhor forma de governo, 

onde há uma diferenciação de duas pessoas morais, a saber, o governo e o soberano, o que 

significa duas vontades gerais distintas (como vimos, a vontade geral e a vontade do corpo). O 

governo só pode falar ao povo em nome do próprio povo. Há três formas de aristocracia: a 

natural, aquela que seria a forma de governo das primeiras sociedades, com o governo dos 

anciãos, a eletiva, a melhor forma de governo, e a hereditária, a pior de todas. 

A eleição dos magistrados é vista por Rousseau como uma grande vantagem da 

aristocracia, pois virtudes como a probidade, as luzes, a experiência e outros motivos de estima 

pública são levadas ao governo, trazendo novas garantias de um governo sábio. Ou seja, a 

virtude não deve conduzir o Estado ao bem comum, mostrar a direção, mas oferece uma 

garantia a mais da boa condução do Estado. Segundo Rousseau, “a melhor ordem e a mais 

                                                           
27 Que o poder legislativo, no Estado legítimo segundo Rousseau, sempre pertence ao povo e que o poder executivo 

é entregue a magistrados (III, I). 
28 “S’il y avoit un peuple de Dieux, il se gouverneroit démocratiquement. Un Gouvernement si parfait ne convient 

pas à des hommes” (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 268; III, IV). 
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natural é que os mais doutos governem a multidão, quando se tem certeza de que o fazem 

visando o benefício dela e não o seu” (ROUSSEAU, 1973, p. 93; III, V)29. Por tudo isso, a 

aristocracia exige virtudes a menos que a democracia, não sendo preciso nem um Estado tão 

pequeno nem um povo extremamente justo como na democracia (III, V). 

Já a monarquia é a forma de governo em que há uma ação mais considerável do menor 

esforço, pois coloca nas mesmas mãos a vontade do povo, a vontade do príncipe, a força pública 

do Estado e a força particular do governo, fazendo tudo marchar para o mesmo fim, que não é 

o bem comum, mas a vontade de todos os reis de ser absolutos, o que significa tornar o povo 

fraco e miserável, não podendo lhe oferecer resistência. 

A monarquia termina por ser conveniente apenas aos grandes Estados. O Estado 

monárquico carece de ligação entre o príncipe e o povo, o que deve ser corrigido por ordens 

intermediárias, ou seja, príncipes, nobreza, etc. Porém, tais ordens intermediárias são nomeadas 

pelo rei, o que, pela vontade particular deste, termina levando ao poder trapalhões, patifes, 

fazedores de intriga, etc., ao contrário da voz pública, que leva ao poder, na aristocracia, homens 

esclarecidos e capazes. 

Não é que um monarca não possa fazer um bom governo, é que um bom governo 

monárquico é, segundo Rousseau, uma raridade, a ponto de que, quando acontece, marca a 

história de um Estado. A sucessão dos reis torna a monarquia uma forma de governo 

inconveniente. Por um lado, as eleições numa monarquia são intervalos perigosos, por outro, 

uma ordem de sucessão preestabelecida leva ao poder crianças, monstros e imbecis (III, VI). 

Sobre os governos mistos, Rousseau primeiramente afirma que, falando propriamente, 

todos o são. Há sempre divisões e gradações no poder executivo. Em si, o governo simples é o 

melhor, as divisões e gradações vêm para remediar defeitos de proporção na relação entre 

príncipe (executivo), soberano (legislativo) e povo (III, VII). 

Há uma marcha natural dos governos em direção à degeneração, fruto ação contínua que 

o governo pratica contra a soberania. Tal esforço altera a constituição, pois não há outra vontade 

do corpo que possa contrabalançar à do príncipe. O príncipe termina oprimindo o soberano, 

rompendo o tratado social. Assim que nasce, o corpo político caminha para a morte. 

Um governo se degenera tanto quando se concentra, passando do grande ao pequeno 

número, da democracia à aristocracia e da aristocracia à monarquia, sendo este o sentido 

natural, quanto quando se dissolve. Porém, passar do pequeno ao grande número é impossível. 

                                                           
29 “c’est l’ordre le meilleur & le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude, quand on est sûr qu’ils la 

gouverneront pour son profit & non pour le leur” (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 270; III, V). 
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A dissolução do Estado acontece quando o príncipe usurpa o poder soberano, deixando 

de administrar o Estado segundo as leis, quebrando o pacto social, e quando os membros do 

governo usurpam separadamente o poder que os mesmos deveriam exercer em corpo, ou seja, 

em conjunto, infringindo as leis e produzindo desordem, multiplicando o número de príncipes, 

fazendo perecer o Estado. 

Quando há a dissolução do Estado, ou seja, é rompido o pacto social a monarquia 

(royauté ou monarchie) se degenera em tirania (tyrannie), a aristocracia (aristocratie) em 

oligarquia (olygarchie) e a democracia (démocratie) em oclocracia (ochlocratie) (III, X; III, 

XI). 

A força que age contra a morte do corpo político, de forma a manter a autoridade 

soberana é a frequente reunião do povo, através de assembleias fixas e periódicas e assembleias 

extraordinárias convocadas pelos magistrados. Por isso, os homens devem estar sempre 

voltados para a vida pública, o serviço público deve ser a principal ocupação dos cidadãos, pois, 

quando os mesmos são viciados, preferindo seus interesses particulares, terminam sucumbindo 

aos ataques do governo, o que traz a ruína do Estado. Portanto, nomear deputados ou 

representantes é sinal de vício dos cidadãos, que acarreta no vício do Estado. Para Rousseau, a 

vontade geral, ou seja, a soberania, não pode ser representada (III, XI-XV).  

Neste ponto, devemos transcrever, apesar da grande extensão, a seguinte passagem do 

Contrato Social, que descreve perfeitamente a relação entre virtude e vontade geral em 

Rousseau: 

 

É a confusão do comércio e das artes, é o ávido interesse do ganho, é 

a frouxidão e o amor à comodidade que trocam os serviços pessoais pelo 

dinheiro. Cede-se uma parte do lucro, para aumentá-lo à vontade. Daí ouro, e 

logo tereis ferros. A palavra finança é uma palavra de escravos, não é 

conhecida na polis. Num Estado verdadeiramente livre, os cidadãos fazem 

tudo com seus braços e nada com o dinheiro; longe de pagar para se isentarem 

de seus deveres, pagarão para cumpri-los por si mesmos. Distancio-me 

bastante das ideias comuns, pois considero as corveias menos contrárias à 

liberdade do que os impostos. 

 Quanto mais bem constituído for o Estado, tanto mais os negócios 

públicos sobrepujarão os particulares no espírito dos cidadãos. Haverá até um 

número menor de negócios particulares, porque a soma da felicidade comum 

fornecendo uma porção mais considerável à felicidade de cada indivíduo, 

restar-lhe-á menos a conseguir em seus interesses particulares. Numa polis 

bem constituída, todos correm para as assembleias; sob um mau Governo, 

ninguém quer dar um passo para ir até elas, pois ninguém se interessa pelo 

que nelas acontece, prevendo-se que a vontade geral não dominará, e porque, 

enfim, os cuidados domésticos tudo absorvem. As boas leis contribuem para 

que se façam outras melhores, as más levam a leis piores. Quando alguém 
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disser dos negócios do Estado: Que me importa? – pode-se estar certo de que 

o Estado está perdido. 

 A diminuição do amor à pátria, a ação do interesse particular, a 

imensidão dos Estados, as conquistas, os abusos do Governo fizeram com que 

se imaginasse o recurso dos deputados ou representantes do povo nas 

assembleias da nação. É o que em certos países ousam chamar de Terceiro 

Estado. Desse modo, o interesse particular das duas ordens é colocado em 

primeiro e segundo lugares, ficando o interesse público em terceiro. 

 A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não 

pode ser alienada, 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 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. 

A ideia de representantes é moderna; vem-nos do Governo feudal, 

desse Governo iníquo e absurdo no qual a espécie humana só se degrada e o 

nome de homem cai em desonra. Nas antigas repúblicas, e até nas monarquias, 

jamais teve o povo representantes, e não se conhecia essa palavra” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 112-114; III, XV)30  

 

                                                           
30  “C’est le tracas du commerce & des arts, c’est l’avide intérêt du gain, c’est la mollesse et l’amour des 

commodités, qui changent les services personnels en argent. On cede une partie de son profit pour l’augmenter à 

son aise. Donnez de l’argent & bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d’esclave; il est inconnu 

dans la cité. Dans un Etat vraiment libre les citoyens font tout avec leurs bras & rien avec de l’argent; loin de payer 

pour s’exempter de leurs devoirs, ils payeront pour les remplir eux-mêmes. Je suis bien loin des idées communes, 

je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes.  

“Mieux l’Etat est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur les privées dans l’esprit des 

citoyens. Il y a meme beaucoup moins d’affaires privées, parce que la somme du Bonheur commun fournissant 

une portion plus considérable à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. 

Dans une cité bien conduit chacun vole aux assemblées; sous un mauvais Gouvernement, nul n’aime à faire un pas 

pour s’y rendre, parce que nul ne prend intérêt à ce qui s’y fait, qu’on prévoit que la volonté générale n’y dominera 

pas, & qu’enfin les soins domestiques absorbent tout. Les bonnes loix en font faire de meilleires, les mauvaises en 

amènent de pires. Si-tôt que quelqu’un dit des affaires de l’Etat, que m’importe? on doit compter que l’Etat est 

perdu.  

“L’attiédissement de l’amour de la Patrie, l’activité de l’intérêt privé, l’immensité des Etats, les conquêtes, 

l’abus du Gouvernement ont fait imaginer la voie des députés ou représentans du peuple dans les assemblées de la 

nation. C’est ce qu’en certains pays on ose appeler de Tiers-Etat. Ainsi, l’intérêt particulier de deux orders est mis 

au premier & second rang, l’intérêt public n’est qu’au troisieme.  

“La souveraineté ne peut être représentée, par la meme raison qu’elle ne peut être aliénée; ele consiste 

essentiellement dans la volonté générale; & la volonté ne se représente point: ele est la même, ou ele est autre; il 

n’y a point de millieu. Les députés du people ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses 

commissaires; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le people en personne n’a pas ratifiée est 

nulle; ce n’est point une loi. Le people Anglois pense être libre; il se trompe fort, il ne l’est que Durant l’élection 

des membres du Parlement; si-tôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. Dans les courts momens de sa liberté, 

l’usage qu’il en fait mérite bien qu’il la perde.  

“L’idée des représentants est moderne: elle nous vient du Gouvernement féodal, de cet inique & absurd 

Gouvernement dans lequel l’espece humaine est dégradée,& où le nom d’homme est en déshonneur. Dans les 

anciennes républiques & meme les monarchies, jamais le people n’eut des représentants; on ne connoissoit pas ce 

mot-là”  (ROUSSEAU, 1780-1789d, p. 300-302; III, XV). 
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Como podemos observar, a virtude, que, no caso do Estado legítimo vem aos cidadãos 

por meio do contrato social, termina por ser imprescindível à vontade geral e à manutenção da 

forma de governo. A representação vem em decorrência da perda da virtude e degenera o 

próprio Estado, fazendo dissolver o corpo político e fazendo os cidadãos perderem sua liberdade 

e sua igualdade. 

Nas Considerações sobre o Governo da Polônia (1780-1789a; Capítulos V e VII), 

Rousseau chega a aconselhar uma forma de representação para o caso concreto da forma de 

governo da Polônia, mas devemos ter em mente que tal livro é uma busca de aproximar um 

caso concreto, que é o da Polônia, com uma péssima forma de governo, do modelo descrito no 

Contrato Social. A representação na Polônia, de acordo com Rousseau, funcionaria com a 

vinculação dos representantes que iriam a uma assembleia geral às decisões tomadas em 

assembleias menores, não podendo os representantes ir contra tais decisões e devendo os 

mesmos prestar contas aos representados imediatamente após seu regresso. Ou seja, o 

representante é um simples mensageiro da vontade manifesta nas assembleias locais. Este é um 

artifício de Rousseau para aproximar as leis da Polônia da vontade geral, o que não resulta em 

uma forma de governo de fato boa, mas que, no caso concreto da Polônia, melhoraria, para 

Rousseau, a forma de governo que lá existia.  

Considerando novamente o Contrato Social, deve-se salientar que o poder executivo é 

instituído por lei e que seus magistrados são funcionários do povo, e não senhores deste, 

devendo os magistrados obedecer ao povo, podendo o povo estabelecer e destituir os 

magistrados quando bem quiser (III, XVIII). 

Por fim, resta afirmar que a vontade geral sempre subjaz à vontade de todos, por isso 

Rousseau firma ser a vontade geral indestrutível. Quando o laço, a coesão, social existe, o que 

acontece num povo simples, a vontade geral é clara, não necessitando de brigas ou eloquência. 

Porém, quando o laço afrouxa, surgem os impostores, os oradores insinuantes, que visam 

persuadir o povo, pois passa a prevalecer os interesses particulares. Opositores do interesse 

geral, pequenas sociedades passam a prevalecer nas assembleias, sobrepondo-se e fazendo 

emudecer a vontade geral. Ou seja, a vontade geral emudece quando os homens, no momento 

do voto, deixam de pensar se algo é vantajoso para o Estado, passando a pensar se algo é 

vantajoso para um determinado homem ou determinado partido (IV, I). 
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CONCLUSÃO 

 

 Neste ponto, devemos consolidar a argumentação de todo e trabalho, para obtermos a 

base que nos conduzirá à conclusão. Através da análise da teoria das formas de governo de 

diversos autores, como expusemos na introdução, chegamos ao que chamamos núcleo 

argumentativo da filosofia política. No segundo capítulo, fizemos a exposição deste núcleo (que 

é um padrão que se repete, observado nos autores) na antiguidade, no medievo e na 

modernidade. Observando as alterações deste núcleo em cada época, vimos que a filosofia 

política caminhou da diferença natural à igualdade natural, da liberdade para poucos à liberdade 

natural, da polis hierarquizada à igualdade no Estado, do naturalismo ao anti-naturalismo, da 

centralidade da virtude à centralidade da vontade, da polis como organismo à máquina política, 

da virtude como disposição de caráter (de alma) à virtude para todos, etc. 

 O núcleo da filosofia política antiga consiste em uma cidade hierarquizada por 

diferenças naturais, com aqueles que obtêm a virtude governando, levando a cidade para o bem 

comum através das leis que espelham o bem e fazem todos agirem de acordo com a virtude. 

Logo, podemos observar a virtude na centralidade deste núcleo (governo – virtude – bem 

comum), o que leva, pela noção de virtude como um aperfeiçoamento da alma daqueles que 

nascem com uma boa alma, ao entendimento de que o bom governo possui poucos governantes 

e que o governo dos muitos leva à tirania do povo. 

 O modelo aristotélico das formas de governo termina prevalecendo, com três formas 

boas que degeneram em formas más, sendo o que leva à degeneração os vícios. A forma de 

manter o bom governo sofre uma alteração ainda na antiguidade. Em Platão e Aristóteles, temos 

a educação, a eugenia e o exército (este mais em Platão) para manter estável o bom governo, 

resolvendo os percalços da história. Em Políbio e Cícero, já podemos observar uma primeira 

desconfiança na eficácia da virtude, devido à sucessão dos governantes, o que leva à defesa do 

governo misto para colocar em prática a ideia que surge de freio e balança dos poderes, estes 

ainda relacionados à classe da cidade. A virtude em Políbio e Cícero recebe uma nova 

característica, a sabedoria pelo conhecimento da história que pode prever o futuro e interferir 

no rumo da história. A argumentação sobre a fortuna ganha força. Porém, esta nova 

característica não se desvincula das características anteriores da virtude. 

 Na Idade Média, o núcleo argumentativo da filosofia política antiga é reaproveitado. A 

única diferença é que a virtude passa a ser igual à vontade de Deus. Esta diferença que 

conceitualmente parece pequena desemboca em consequências significativas, pois, sendo a 

Igreja, principalmente o papa, representante do Reino de Deus na terra, a Igreja assume o papel 
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de detentora da virtude, sendo a intermediária através da qual os homens podem obter a virtude. 

Logo, a Igreja passa a se declarar acima dos reis e a hierarquia da cidade passa a integrar uma 

hierarquia que começa com Deus e termina nos escravos. Esta hierarquia faz desaparecer a 

argumentação sobre a história e a fortuna. A Igreja também requer para si a interferência nas 

leis terrenas (o que, aliás, já está implícito quando se diz que o rei está subordinado ao papa) e 

a monarquia torna-se a melhor forma de governo, espelhando a monarquia celeste. Vale 

ressaltar que a virtude aqui continua sendo para poucos, mas já se começa a vislumbrar uma 

virtude acessível a todos. 

 No período de transição para a modernidade, pudemos observar em Quidort, Ockham e 

Marsílio de Pádua o início da limitação do poder que vai preparar o caminho para a 

argumentação contratualista. O poder papal e o poder dos reis passam a receber limites cada 

vez mais definidos, passam a ser colocados em âmbitos próprios de atuação, formando entre os 

dois um sistema de freios e contrapesos. A argumentação da soberania popular é criada e vai se 

fortalecendo, à medida em que torna o poder terreno cada vez mais independente. A relação 

entre Igreja e virtude deixa de ser necessária e logo a virtude é dividida entre divina e terrena 

(uma virtude desvinculada da Igreja passa a ser possível), enquanto a vontade passa a assumir, 

cada vez mais, a centralidade do núcleo argumentativo da filosofia política. A teoria de Marsílio 

de Pádua é a mais influente para a modernidade, com o povo no legislativo como diferenciação 

entre governos bons e maus, vontade do povo na centralidade no núcleo e a afirmação de um 

bom senso do povo que nenhuma virtude individual pode atingir. Porém, o núcleo de Marsílio 

de Pádua não consegue lidar com toda a argumentação relativa ao núcleo argumentativo da 

filosofia política, pois simplesmente ignora o núcleo argumentativo da filosofia política, 

apostando no bom senso coletivo (ou tende a recolocar a virtude na centralidade, com a escolha 

dos melhores para o legislativo). A virtude em Marsílio de Pádua, dita expressamente, fica para 

o poder executivo. 

 A limitação do poder da Igreja por Quidort, Ockham e Marsílio de Pádua vem no sentido 

de limitar o poder da Igreja mas também de garantir um lugar para a Igreja como poder com 

âmbito próprio, o que não vai permanecer em Lutero e Maquiavel. Lutero, apesar de ainda 

pensar a partir do núcleo argumentativo da filosofia política medieval, ataca a virtude da Igreja 

Católica e passa a questionar a legitimidade da Igreja Católica como a representante de Deus 

na terra, ou seja, questiona o poder da Igreja. A fórmula é simples: quem tem a virtude, tem o 

poder. Atacando a virtude, o próximo passo é atacar o poder. Maquiavel e Hobbes realizam este 

mesmo movimento argumentativo. 
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 Maquiavel faz a separação entre a virtude como previsão e manipulação dos 

acontecimentos e virtude como disposição de caráter, que estavam unidos em Políbio e Cícero. 

A história e a fortuna ganham papel central em relação ao governo e à virtude31. O governo 

misto passa a ser a melhor forma de governo, aos moldes da República Romana, como a 

descrevem Políbio e Cícero, com três poderes representantes das três classes da cidade32, 

realizando o freio e a balança do poder. O Estado termina por posicionar-se acima da Igreja. A 

religião vira instrumento do Estado. Há também, em relação à virtude do povo, um 

esquecimento em relação à formação individual do caráter e uma ênfase na lei para a realização 

dos bons atos (natureza má do homem). Podemos também salientar a presença do estado de 

natureza e a igualdade natural do homem33. 

 Em Hobbes, vimos o início do anti-naturalismo, do Estado como artifício, e da 

argumentação contratualista, que se desenvolve em três estágios: estado de natureza, estado de 

guerra e Estado, surgido a partir do contrato social. O Estado surge por decisão dos homens 

para preservar algo do estado de natureza, no caso de Hobbes, a vida (o que é identificado com 

o bem comum). O estado de natureza é estado de guerra e o objetivo do Estado é já realizado 

pelo contrato social, que estabelece o poder absoluto de um governante. O Estado se mostra 

como puro mecanismo, por uma desconfiança extrema na virtude. O contrato faz as múltiplas 

vontades se unirem em uma só vontade, a do soberano34. A soberania está nesta última vontade, 

não havendo Estado misto ou degenerado (este entendimento não prevalece na modernidade). 

A soberania pode se encontrar disfarçada. O Estado coloca-se sobre a religião, que é vista como 

instrumento do Estado (como em Maquiavel). 

 Algumas características que vão se firmar no núcleo argumentativo da filosofia política 

moderna já estão presente em Hobbes35, como o Estado visto como máquina, o anti-

naturalismo, que dá uma finalidade para o Estado, que é preservar algum direito natural do 

homem, a própria instituição da máquina já realizar os fins do Estado e a vontade na 

                                                           
31 Virtude como conhecimento e previsão da história e controle da fortuna ligada à boa forma de governo e boa 

condução do mesmo. 
32 Monarquia (príncipe), aristocracia e povo. 
33 No ciclo dos governos, segundo Maquiavel (1994), primeiro os homens viviam como os animais, dispersos, o 

que nos mostra o estado de natureza em Maquiavel e a igualdade natural do homem (I, 2). Também podemos 

interpretar a igualdade de natureza em Maquiavel pela natureza igualmente má dos homens (I, 3). 
34 Em Hobbes, não há exatamente uma distinção entre soberano e governante, mas ele aponta a possibilidade do 

disfarce da forma de governo, que é o caso do governo misto (que, de fato, não existe para ele), ou seja, do Estado 

aparentar ter uma determinada forma de governo, mas ter, de fato, outra. Sabendo quem é o soberano, sabe-se qual 

é a forma de governo e quem é, realmente, o governante. Hobbes chega a cogitar a possibilidade do governo de 

mais de uma pessoa, mas a melhor forma de governo, no fim das contas, é a monarquia, pela existência de uma 

única vontade. 
35 Hobbes já é um filósofo moderno, mas nele o que denominamos núcleo da filosofia política moderna ainda não 

está formado. 
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centralidade do núcleo argumentativo (Estado – vontade – bem comum). Porém, só 

encontramos todas as partes do núcleo argumentativo da filosofia política moderna, ao qual 

denominamos também como máquina política, em Locke. 

 Locke também afirma o anti-naturalismo, numa argumentação contratualista que cobre 

os três estágios: estado de natureza, estado de guerra e contrato social.  O Estado surge para a 

proteção da propriedade (em Locke vida, liberdade, igualdade e bens), um direito inalienável 

(ou seja, os direitos naturais tornam-se inalienáveis). Também o contrato já realiza o objetivo 

do Estado. O núcleo argumentativo da filosofia encontra-se com todas as partes: três poderes, 

freio e balança do poder, estado de legalidade, direitos naturais e vontade na centralidade do 

núcleo, faltando apenas o aperfeiçoamento dado por Montesquieu no sistema de freios e 

contrapesos, equilibrando os três poderes. Locke retoma o argumento da soberania popular, 

tornando o povo o único soberano legítimo. O centro do núcleo é ocupado pela simples vontade 

do povo, podendo esta ser representada. Aliás, o direcionamento que percebemos é que a 

vontade do povo seja de fato representada, o que nos leva a questionamentos sobre uma 

reinserção disfarçada da virtude na centralidade do núcleo. 

 É em Montesquieu que o núcleo argumentativo da filosofia política moderna toma sua 

forma definitiva, com o sistema de freios e contrapesos que nivela os três poderes36. A forma 

de governo deixa de fazer diferença, o núcleo dá legitimidade ao governo. A vontade do povo 

na centralidade do núcleo deve ser representada e é chamada vontade geral. Esta necessidade 

de representação é o disfarce da virtude antiga (disposição de caráter) recolocada na 

centralidade do núcleo. Porém, surge uma nova virtude, como sentimento, o que estende a 

possibilidade da virtude para todos. Disfarçadamente, a virtude reassume a centralidade do 

núcleo, mas expressamente ela passa a exercer um papel onde a máquina política falha em frear 

o poder, como pudemos ver anteriormente em Marsílio de Pádua.     

 No terceiro e quarto capítulos, nos debruçamos sobre a filosofia de Rousseau, primeiro 

mais especificamente sobre a virtude e depois sobre a vontade e sobre o núcleo argumentativo 

da filosofia política em Rousseau. A ênfase que Rousseau coloca na virtude em escritos como 

o Discurso sobre as Ciências e as Artes e o Discurso das Desigualdades pode nos dar a 

impressão equivocada sobre o papel da virtude na filosofia política de Rousseau. O conceito 

central desta filosofia é, a nosso ver, o conceito de vontade geral. 

                                                           
36 É importante lembrar que a separação dos poderes em Locke prevê uma hierarquia entre os poderes (legislativo 

– executivo – federativo), enquanto que em Montesquieu os três poderes ficam em equilíbrio. 
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 Virtude para Rousseau é nada mais que a conformidade da vontade particular à vontade 

geral. Logo, tudo o que concorre para fazer tal conformidade se realizar é considerado bom. O 

homem natural37 e o rústico terminam sendo aqueles mais identificados com a virtude, mas a 

virtude não é exclusividade deles. O fato é que, em Rousseau, a virtude é para todos e deve ser 

para todos. A afirmação de Rousseau de que o governante aprende a governar lavrando a terra 

é bastante sugestiva e um ataque direto à ideia de virtude como disposição de caráter na 

centralidade no núcleo argumentativo da filosofia política. 

 Para Rousseau, três fases se mostram em que o homem possui virtude e um em que o 

homem perde a virtude, que é justamente quando o homem perde a liberdade e a igualdade, 

graças ao início da propriedade e seu inevitável acúmulo. Os duas primeiras fases são a do 

homem selvagem, que não vive em sociedade, e o primeiro estágio da sociedade. A terceira 

fase é quando o homem adquire e acumula a propriedade, escraviza os outros homens 

(tornando-se também escravo), o que leva ao estado de guerra, e institui o Estado ilegítimo – 

nesta fase o homem perde a virtude junto com a liberdade e a igualdade. Na quarta fase é a 

virtude restituída pelo contrato social, com o advento da liberdade e da igualdade civis. O 

contrato social realiza de imediato a fórmula da virtude, ou seja, coloca todas as vontades 

particulares em conformidade com a vontade geral, fazendo o homem reaver seus direitos 

naturais de liberdade e igualdade. A vontade geral se coloca, como lei, por sobre toda a 

sociedade. 

 A vontade geral assume a centralidade do núcleo argumentativo da filosofia política 

moderna em Rousseau, fazendo a conciliação entre a vontade do povo e o argumento da tirania 

do povo. Rousseau argumenta que a vontade do povo erra quando o povo é enganado por 

associações parciais que buscam fazer o Estado realizar uma vontade particular. Esta é a 

vontade de todos e é desta forma que acontece a tirania do povo. Já a vontade geral sempre 

dirige ao bem comum, e, para que a vontade geral se realize, é preciso o voto de todo o povo e 

retirar das assembleias a atuação das associações parciais, seja extinguindo-as, seja, se a 

primeira opção não for possível, multiplicando-as. 

 Todas as partes do núcleo moderno – três poderes, freio do poder38, estado de legalidade, 

direitos naturais e vontade na centralidade do núcleo – estão presentes em Rousseau. A virtude 

                                                           
37 O homem natural não pode ser considerado virtuoso por ainda não existir virtude, mas possui a maioria das 

características da virtude e é o modelo principal de onde se conhece a virtude em Rousseau. 
38 Devemos salientar que o sistema de freios e contrapesos não se encontra em uma balança tão equilibrada em 

Rousseau quanto em Montesquieu. Em Rousseau, o legislativo possui um claro predomínio sobre os outros 

poderes, como instância última de decisão, de acordo com a vontade geral, ficando o legislativo limitado apenas 

pelos direitos naturais de liberdade e igualdade, dito de outro modo, pelo próprio mecanismo (forma de plebiscito) 

que permite a expressão da vontade geral.  
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passa a cumprir papel secundário e não retorna disfarçadamente à centralidade do núcleo, pela 

ideia de uma radical soberania popular, que distingue Estado legítimo de Estado ilegítimo, 

forma boa de governo de forma má de governo. A virtude passa a cumprir papel secundário, 

um papel exclusivamente onde a máquina política falha em seu sistema de freio do poder. Em 

Rousseau, dizendo de outro modo, nas peças da máquina onde a vontade se particulariza, como 

no poder executivo. Além disso, a virtude cumpre o papel de mantenedora do contrato social, 

ou seja, a virtude é gerada pelo contrato social e passa a cumprir a função de manutenção do 

contrato. Em outras palavras, o contrato obriga os indivíduos a serem virtuosos e se mantém 

graças à virtude dos indivíduos. No momento em que o contrato se rompe, a virtude se esvai, e 

vice-versa. 

 

 Retomando os questionamentos feitos na introdução deste trabalho e buscando 

respondê-los, na teoria das formas de governo, na filosofia política antiga, a virtude assume a 

função de fazer com que o governante busque o bem público ao invés de seus bens, ou 

interesses, particulares, fazendo com que ele conduza a polis ao bem comum, sendo, portanto, 

a virtude aquilo que diferencia as formas boas de governo das formas más. A virtude na 

centralidade do núcleo argumentativo da filosofia política tem como pano de fundo uma visão 

hierarquizada da polis, baseada em diferenças naturais, a partir das quais apenas aqueles no 

topo da pirâmide poderiam atingir um determinado grau de virtude capaz de vislumbrar o que 

é o bem. Portanto, a polis só poderia se tornar virtuosa e atingir, desta forma, o bem comum 

através das leis baseadas no bem elaboradas pelos poucos que detêm a virtude. Logo, em 

qualquer teoria das formas de governo que possui a virtude como diferenciadora das formas 

boas das formas más (centralidade da virtude), as formas boas de governo seriam com poucos 

governantes, impossibilitando a participação do povo no poder. Em decorrência da centralidade 

da virtude, na antiguidade, a vontade não chega a ser problematizada, porém, se fosse, sempre 

estaria ligada à tirania e à tirania do povo. 

 No medievo, a virtude age como aquilo que faz a vontade de Deus se impor na terra, 

sendo correspondência da vontade do homem com a vontade de Deus, o que fundamenta a 

sobreposição da Igreja sobre o poder terreno e a monarquia como melhor forma de governo. O 

povo não pode participar do poder, pois precisa ter sua vontade igualada com a vontade de Deus 

através do poder da Igreja e dos reis, os representantes de Deus na terra (aqui vale lembrar que 

a Igreja detinha consigo o conhecimento). 

 Já a modernidade (sem esquecer Quidort, Ockham e Marsílio de Pádua) começa a trazer 

a possibilidade de participação do povo no poder retirando a virtude da centralidade do núcleo 
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argumentativo da filosofia política e colocando a vontade do povo em seu lugar. A desconfiança 

na virtude faz crescer a argumentação de freio e balança do poder (que vimos já em Políbio e 

Cícero), transformando o Estado em uma verdadeira máquina de frear e equilibrar o poder, 

capaz de conduzir o Estado, por si mesma, ao bem comum. A própria instituição da máquina, 

junto com seu bom funcionamento, já garante os fins do Estado, que passam a ser determinados 

pelos direitos naturais do homem. A existência da máquina passa a ser critério de legitimidade 

do Estado e o espelhamento da vontade do povo nas leis critério de bom governo. Porém, a 

virtude termina por não desaparecer, como pudemos ver em Montesquieu, graças ao medo da 

tirania do povo. Em Montesquieu, a virtude reaparece onde a máquina não pode frear o poder 

e disfarçada na própria centralidade do núcleo argumentativo da filosofia política moderna. 

 Já Rousseau leva em consideração toda problemática descrita anteriormente e 

harmoniza a participação do povo no poder com a máquina política e a possibilidade de tirania 

do povo. Em outras palavras, Rousseau consegue situar o povo no poder levando em 

consideração todas as problemáticas levantadas pela história da filosofia política. Tal 

harmonização é feita através da ideia de vontade geral. 

 Como vimos, virtude em Rousseau nada mais é do que a conformidade da vontade 

particular à vontade geral, sendo a virtude, antes do Estado, aquilo que exclusivamente coloca 

a vontade geral em prática e, no Estado legítimo, atua onde a máquina não consegue frear o 

poder (onde a vontade se particulariza) e na manutenção da coesão social, mantendo, desta 

forma, o próprio contrato social. 

 No Estado legítimo, o contrato social faz homem readquirir liberdade, igualdade e 

virtude. É a vontade geral que leva o Estado ao bem comum e é a vontade geral que coloca, na 

argumentação de Rousseau, o povo no poder, ou, dito ao inverso, sem o povo no poder, não há 

vontade geral e, consequentemente, bem comum, salvo pouquíssimas exceções. 

 Algo que devemos salientar é que a harmonização entre (1) a participação do povo no 

poder com (2) a máquina política, o mecanismo de freio do poder formado na modernidade, e 

(3) o argumento da tirania do povo é feita através de um mecanismo, ou podemos chamar uma 

fórmula, capaz de transformar as assembleias do povo em expressão da vontade geral. Tal 

mecanismo ou fórmula busca evitar que o povo seja enganado por vontades particulares e busca 

fazer com que as leis decorrentes das assembleias do povo sejam verdadeiras expressões da 

vontade geral. O mecanismo de Rousseau consiste em fazer todo o povo participar das votações 

(ou das decisões fundamentais), sem representação, e impedir que se formem associações 

parciais, ou que o número de tais associações seja bastante multiplicado. Rousseau chega a 

estabelecer um mecanismo com representação nas Considerações sobre o Governo da Polônia, 
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com vinculação dos representantes às decisões do povo, mas este é um mecanismo para 

melhorar e aproximar da vontade geral uma forma de governo bastante ruim. Através do 

mecanismo (ou fórmula), todos os indivíduos podem expressar sua vontade, que se generaliza 

e atinge o bem comum, deixando a virtude para funções secundárias. 

 A argumentação de Rousseau sobre a vontade geral e sua fórmula de expressão da 

vontade geral por meio das leis pode não ter encontrado e nunca encontrar comprovação efetiva 

de sua direção ao bem comum, mas podemos tirar algumas lições da filosofia de Rousseau39, 

que se apresentam como novos problemas, como: 

 Ou a virtude é para todos ou se prescinde da virtude para a participação do povo no 

poder, admitindo-se a simples vontade do povo. Se se admite que a máquina por si só não 

garante o bem comum, é preciso pensar a virtude (de forma que esta seja para todos). Se se 

admite a possibilidade da tirania do povo e se busca a participação do povo no poder, sendo 

este o questionamento que consideramos mais importante, deve-se pensar por que meios (um 

artifício ou fórmula) a vontade do povo pode se expressar nas leis sem ser desviada. Foram tais 

meios que Rousseau buscou pensar quando trabalhou seu conceito central, a vontade geral, e o 

mecanismo ou fórmula pelo qual uma deliberação numa assembleia resultaria na vontade geral, 

em contraposição à vontade de todos, que não é, de fato, para Rousseau, a vontade do povo, 

mas o engano do povo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
39 Lembrando que o Contrato Social não é um projeto de sociedade, mas uma reflexão sobre os princípios que 

deveriam nortear um Estado legítimo. 
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