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RESUMO 

 

DO CONHECIMENTO DA NATUREZA À NATUREZA DO CONHECIMENTO: O 

PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO DA CONCEPÇÃO DE HOMEM EM ROUSSEAU 

 

Essa pesquisa traça o caminho epistemológico do pensamento de Rousseau  demonstrado como 

alicerce de sua filosofia moral. Grande parte dos estudos precedentes deixaram abertas inúmeras 

questões ao sucumbirem na pretensão de dar historicidade ao hipotético “bom selvagem”, em 

detrimento da real tentativa de alcançá-lo em sua necessidade histórica. Outros tantos se lançaram 

na contemplação da estilística satírica do pensador, e não fizeram mais do que reduzir a dimensão 

crítica de seu pensamento, a um mero regateio da sociedade. Com base nisso, demonstraremos os 

percalços enfrentados por Rousseau, objetivando esclarecer as proporções de seu pensamento 

inserido onde sempre esteve: no solo do “início dos tempos” tal como pretendeu a filosofia da 

Ilustração; estando portanto, na medida mesma de libertar o pensamento dos preconceitos 

existentes nos conhecimentos metafísicos, e em consequência, desobrigado de admitir qualquer 

preceito justificado para além da experiência. 

 

Palavras-chave: Rousseau, Epistemologia, ética, Iluminismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

FROM THE KNOWLEDGE OF NATURE TO THE NATURE KNOWLEDGE: THE 

EPISTEMOLOGICAL PROBLEM OF MAN CONCEPTION IN ROUSSEAU 

  

This research traces the epistemological path of Rousseau's thought as demonstrated foundation 

of his moral philosophy. Much of the previous studies have left many questions open to succumb 

on the pretense of giving the historicity hypothetical "noble savage", at the expense of real 

attempt to reach it in its historical necessity. Many others have embarked on contemplation of 

satirical stylistic thinker, and did more than reduce the critical dimension of his thought, to a 

mere bargaining society. Based on this, we will demonstrate the pitfalls faced by Rousseau, 

aiming to clarify the proportions of his thought inserted where it always was: The ground of the 

"beginning of time" as intended philosophy illustration; being so to the same extent of free 

thought of prejudices in metaphysical knowledge, and as a result, not required to admit any 

justified precept beyond the experience.  

 

Key-words: Rousseau, epistemology, ethics, Enlightenment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 10 

1 - O MÉTODO NO CONHECIMENTO DO HOMEM ............................................................... 15 

1.1 - O Principia de Newton em  Rousseau ................................................................................... 15 

1.2 - Natureza Epistemológica ....................................................................................................... 25 

1.3 – Sobre o lema otimista de  que “tudo que é, é certo”  ............................................................. 36 

2 - O PARTIDO CRISTÃO............................................................................................................ 50 

2.1 - O problema do mal ................................................................................................................. 50 

2.2.-  Sociabilidade natural e a crítica ao poder divino dos reis: o erro de Hobbes  ...................... 56 

2.3.- Liberdade natural e individualismo ........................................................................................ 65 

3 - O PARTIDO FILOSÓFICO MATERIALISTA ....................................................................... 75 

3.1 - A racionalidade material ........................................................................................................ 75 

3.2 - Da sociedade geral do gênero humano ................................................................................... 87 

     Do “Espírito” de Montesquieu .................................................................................................. 91 

3.3 - A Consciência como princípio prático da razão ................................................................... 100 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................................... 114 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 117



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

             Esse trabalho traça o caminho epistemológico do pensamento de Rousseau demonstrado 

como alicerce de sua filosofia moral. 

 Grande parte dos estudos precedentes deixaram abertas inúmeras questões ao sucumbirem 

na pretensão de dar historicidade ao hipotético “bom selvagem”, em detrimento da real tentativa 

de alcançá-lo em sua necessidade histórica. Outros tantos se lançaram na contemplação da 

estilística satírica do pensador, e não fizeram mais do que reduzir a dimensão crítica de seu 

pensamento, a um mero regateio da sociedade. Com base nisso, demonstraremos os percalços 

enfrentados por Rousseau, objetivando esclarecer as proporções de seu pensamento inserido onde 

sempre esteve: no solo do “início dos tempos” tal como pretendeu a filosofia da Ilustração; 

estando, portanto, na medida mesma de libertar o pensamento dos preconceitos existentes nos 

conhecimentos metafísicos, e em consequência, desobrigado de admitir qualquer preceito 

justificado para além da experiência. 

 Esse caminho torna-se indispensável para complementar os estudos de Rousseau, por 

descrever a linha de suas necessidades críticas, sobre a observação que o meio enciclopédico 

estava dividido em dois grandes blocos ideológicos, representantes das  duas instâncias 

epistemológicas da compreensão do mundo: a religiosa, pela crença, representada pelo partido 

cristão protestante; e a filosófica, pelo saber, representada pelo partido filosófico materialista. 

Essa disputa sustenta o binômio  fé/razão semelhante ao existente no pensamento escolástico, 

mas ganha o novo encargo de significar o abalo da estrutura metafísica.  É em meio a essa 

dimensão que Rousseau estabelece os princípios de sua filosofia moral.  

 De nossa parte, não se trata de uma interposição arbitrária e nem diretamente 

interpretativa, mas do jogo de opiniões encontrado na atmosfera da época e, conseqüentemente 

no processo do pensamento de Rousseau. A disputa entre os dois partidos da Enciclopédia é 

relatado claramente no Emílio, na Carta a D’Alambert sobre os espetáculos e nas Confissões; 

além disso, encontramos referências nem tão diretas, mas igualmente importantes, pela forma em 

que se dá a discussão, na Carta das Montanhas e na Carta a Cristophe de Beaumont.  

 Nossa leitura epistemológica partirá, portanto, do método estabelecido no conhecimento 

da natureza física, para a partir desta encontrar a chave de sua filosofia moral. Nenhuma novidade 

quanto à dimensão dos conceitos, mas posta em paralelo com os blocos epistemológicos da 
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época; nossa leitura é um permanente confronto com as bases que atingiram Rousseau tanto pelas 

influências por ele sofridas, para o estabelecimento de sua critique, quanto das discordâncias dele 

em relação a estas. Outrossim, se tratando de um método epistemológico, nos apoiamos 

especialmente numa passagem descrita nas Cartas da Montanha, na qual Rousseau expressa que 

seus livros, especialmente o Emílio, tiveram menos a necessidade de seguir um método 

pedagógico do que de desenvolver um tratado epistemológico: “[quanto a] servir de guia aos pais 

e as mães ...manifestei ... uma intenção bem diferente.  Trata-se de um novo sistema de educação, 

cujo plano submeto à análise dos sábios e não de um método para pais e mães, com o qual nunca 

sonhei”.1 

 Para isso, partiremos da natureza humana, condição tanto mais comum quanto  divergente 

entre os comentadores de Rousseau.  Entretanto, tomada não como tema primordial, mas como 

questão fundamental, uma vez estabelecida na dimensão mais geral da história da filosofia: a 

relação do conhecimento. 

 Não foi à toa que, em meio à época crítica, a questão da ‘história da filosofia’ apareceu 

propriamente como problemática filosófica.  A necessidade de transformação do mundo apareceu 

ali sobre o otimismo de compreender o Esclarecimento como início dos tempos; em tal momento 

de proclamar-se enquanto “época da filosofia” critique, reconhecida nos devidos limites do 

conhecimento e, portanto, em oposição ao entendimento metafísico, que não constituía 

conhecimento, mas superstição. 

 É sobre esse enredo que estabeleceremos nosso caminho.  Para isso descreveremos  o 

método que demonstrará a forma em que ocorreu  a divisão do mundo enciclopédico  entre os 

blocos cristão e materialista.  Nosso objetivo é demonstrar, em suas devidas perspectivas de 

formas de entendimentos, sobre a natureza humana, a percepção de Rousseau quanto à natureza 

da razão, e seus conseqüentes argumentos para postular os princípios de sua filosofia moral. 

 Nosso trabalho possuirá a seguinte estrutura. No primeiro capítulo demonstraremos a 

adesão de Rousseau ao método sintético da física newtoniana; demonstrado a partir de uma 

postulação axiomática. 

 A partir do axioma lógico da causalidade da existência das coisas - pois “tudo o que 

existe, existe por si ou por outrem”- ; a pergunta pelo homem fadava sua dívida causal a uma 

                                                 
1 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Cartas Escritas da Montanha. Tradução de Maria Constança Peres Pissarra [et al.]. 
São Paulo: EDUC; UNESP, 2006. p. 284. 
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condição exterior a ele. A atmosfera Esclarecida, sobre os limites da racionalidade, acomete 

contra isso o lema que veio a constituir-se como o otimismo do século.  Por conta do “tudo que é, 

é certo”, a causalidade metafísica foi estorvada das necessidades do processo de conhecimento.  

O conhecimento do homem, isto é, o conhecimento que projeta as regras da moral, não precisa de 

uma autoridade exterior às regras que o homem pode instituir para si mesmo. Isso constitui a 

compreensão de que natureza humana era resultada por uma construção do entendimento. E esse 

apoio se dá na exata dimensão de ultrapassar a natureza da doutrina criacionista, com outra que o 

homem poderia construir para si mesmo. 

 A divisão resultada pelas tendências partidárias quanto às regras do entendimento sobre 

essas naturezas humanas, constitui os dois capítulos seguintes. Dessa forma, depois de 

estabelecido o método do conhecimento e do reconhecimento da natureza enquanto 

epistemológica, o segundo capítulo tratará da posição do Partido cristão protestante da 

Enciclopédia. Este não havia como refutar o dogma da causalidade metafísica, e 

conseqüentemente, a condição de uma natureza má para o indivíduo.  É contra a natureza má, 

corrompida na queda, que Rousseau contrapõe a bondade natural, e por onde traçaremos, na 

primeira parte desse capítulo, a contestação filosófica à volta do protestantismo à moralidade 

escolástica.  Em segundo momento, traçaremos a boa natureza de Rousseau, e os erros de Hobbes 

ao conceber uma natureza má; em terceiro momento daremos seqüência à questão moral do 

individualismo, e do homem em sua construção moral, enquanto exemplar da espécie. 

 Por conseguinte, o terceiro capítulo constituirá a doutrina propriamente filosófica da 

Enciclopédia, a mesma que deu o primeiro golpe na tradição metafísica. A doutrina materialista 

talhou a causalidade do axioma da existência humana, e conservou somente a pergunta pelo “O 

que é o homem?”, que não crê com fé em sua existência, mas que  pela razão “ pensa e  sabe que 

existe”. Demonstraremos com isso a definição do homem enquanto matéria e os motivos que 

levaram esse partido a redimensionar o dualismo cartesiano para uma perspectiva monista.  Em 

segundo momento, veremos a disputa estabelecida contra Rousseau sob a perspectiva de atribuir, 

em primeiro momento, certa  razão a essa tendência; e logo mais julgá-la insuficiente para 

apreender o problema moral.  Nesse momento se dará a contestação à universalidade materialista 

em postular um direito universal das gentes – demonstrado tão bem no Espírito das Leis de 

Montesquieu, em como as “leis são”, uma vez que “tudo que é, é certo”.  A sociedade geral do 

gênero humano, demonstrada pela tendência materialista do século, constituía um postulado da 
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orgulhosa e vã filosofia do século: “Por mim, prefiro perdoar cem vezes ao falso sábio que se 

vangloria de seu suposto saber do que ao sábio verdadeiro orgulhoso de sua ignorância...Sejamos 

humildes quanto à nossa espécie para podermos nos orgulhar de nosso indivíduo”2, ... pois, no 

Emílio “a idéia de matéria ... é ela própria uma abstração”3. 

 Assim, demonstraremos, em primeiro momento, a aproximação de Rousseau ao 

sensualismo materialista; necessário para estabelecer a ordem natural do conhecimento. Mas tão 

longe de se tornar suficiente, demonstraremos, na terceira parte desse capítulo, a descrição 

própria da doutrina moral de Rousseau, e o apontamento da insuficiência materialista.  Rousseau 

assume a consciência moral, como um dogma, logo depois de demonstrar a necessidade deste 

para o conhecimento do homem. Os motivos tais se descrevem como Kant tão bem definiu: 

“Rousseau foi o primeiro a descobrir, sob a diversidade das formas convencionais, a natureza 

profundamente escondida do homem, e a lei secreta segundo a qual suas observações justificam a 

experiência.”4 

 Assim, esclareceremos os motivos que levaram Rousseau a contestar a natureza social, e 

conseqüentemente racional do indivíduo; os mesmos que demonstram que o conhecimento do 

homem, isto é, o conhecimento moral não é racional.  Com isso, estaremos apontando a crítica de 

Rousseau a uma história da filosofia estabelecida sobre a razão da desigualdade entre os homens, 

numa época consagrada à igualdade. Desde o logos do zoon polítikon aristotélico, das distintas 

naturezas humanas entre senhores e escravos; em direção à ratio da queda cristã, da submissão 

Autoritária e do poder divino dos reis; outrossim a filosofia do progresso dos homens 

esclarecidos sucumbia à mesma racionalidade com o universal droit des gens.   Contra a qual 

Rousseau postula seu conceito de Vontade geral. 

 Assim, concluiremos que a leitura epistemológica de Rousseau se estabelece no cume 

próprio atingido pela maioridade da razão; época que ele demonstra necessária para possibilitar o 

reconhecimento moral no homem, com o sentimento de que a autoridade moral reside no próprio 

homem. Por conseguinte, os rumos de seu projeto seguem a demonstração da sabedoria para a 

                                                 
2 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Cartas Morais. In. Carta a Voltaire sobre a providência. In. ROUSSEAU, Jean-
Jacques. Carta a Christophe de Beaumont e outros escritos sobre religião e a moral. Tradução de José Oscar de 
Almeida Marques... [et al].  São Paulo: Estação Liberdade, 2005. p. 158. 
3 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da educação; tradução Roberto Leal Ferreira: 3 ed. São Paulo: Martins 
fontes, 2004. p. 358. 
4 KANT, Immanuel. Remarques touchant les observations sur les sentiment du beau et du sublime. Paris: Vrin, 
1994. p. 140. 
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reta razão; onde a vontade moral deve conformar-se à essa sabedoria. Deus volta ao 

entendimento, não como autoridade, mas reconhecido pelo sentimento moral humano, de que 

tornou-se dispensável para o homem sábio que aprendeu a andar por conta própria. 
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CAPÍTULO 1 : O MÉTODO NO CONHECIMENTO DO HOMEM  
 

1.1 - O Principia de Newton em  Rousseau 

 

Rousseau inicia seu Segundo Discurso com a necessidade de perseguir um conhecimento 

verdadeiro sobre a natureza humana “É do homem que devo falar”5 se estabelece como o ponto 

de partida para o desenvolvimento de sua filosofia, e esse significou, não simplesmente uma linha 

traçada pelo filósofo para penetrar na tradicional pergunta humanista “o que é o homem?”, mas, 

sobretudo a primeira grande encruzilhada para um entendimento de toda sua Obra. É dessa forma 

que sobre o Discurso da Desigualdade se estruturam ainda hoje uma gama de opiniões 

divergentes a respeito da unidade de suas idéias. Deixaremos de lado todas as interpretações que 

levam o leitor a pensar desconformidade entre as argumentações do pensador6, baseando-nos em 

sua própria afirmação de que havia uma consistência na unidade de seu pensamento e tomando o 

referido Discurso como um caminho indispensável para direcionar nossa proposta.7 Dessa forma, 

nossa pretensão de perseguir um caminho seguro sobre a natureza do homem em Rousseau se 

descreverá sobre o percurso de seu método; com o objetivo de, a partir dele, expor a necessidade 

da compreensão epistemológica para o esclarecimento de seu conceito de natureza. As regras 

desse método se apresentam assim, como representação da situação-problema, e tal caminho 

seguido por Rousseau está descrito sobre a invariabilidade necessária  para encontrar uma 

resposta determinada. Disso decorre a explicação de que a finalidade de toda a filosofia 

rousseauniana se manteve sobre a preocupação com a racionalidade prática. 

 A profusão das direções ganhadas pela noção de natureza no século XVIII teve o objetivo 

próprio de atender a todos os ramos do conhecimento humano. Desde o pensamento 

renascentista, o ânimo disposto sobre a questão conduzia à ruptura das concepções tradicionais 

em torno do homem. Nas palavras de Valle: “Surge um entusiasmo desbordante pela natureza. 

Elabora-se uma ciência natural, um direito natural, uma moral natural, uma religião natural e um 

naturalismo humano...”8  A corrida investigativa filosófica que denominou o período oitocentista 

                                                 
5 Trata-se da máxima do Discurso da desigualdade, também conhecido como Segundo Discurso. 
6 Nessa idéia remontam os trabalhos de comentadores como Henry Maine, Bonald, De Maistre. 
7 Na Lettre à Christophe de Beaumont ele afirma: “Escrevi sobre diversos assuntos, mas sempre nos mesmos 
princípios: sempre a mesma moral, a mesma crença, as mesmas máximas e, se quiserem, as mesmas opiniões. (p.40) 
8 VALLE, Basavedel.  Filosofia do homem. São Paulo: Convívio, 1975. p. 203 
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de Ilustração buscou, destarte grandes elaborações sustentadas pelo grande plano da 

modernidade: a natureza da razão. 

 Entretanto, esse ideário não se resolvia a partir de uma simples análise que identificasse 

um caráter universal válido para todos os homens.  Tratava-se antes, como o próprio Rousseau 

afirmou, de descrever uma natureza sobre uma série de condições necessárias para justificar o 

proceder de uma época: “a teoria do homem não é uma vã especulação quando se funda na 

natureza, progride apoiada nos fatos por meio de deduções bem encadeadas e, conduzindo-nos à 

fonte das paixões, ensina-nos a regular seu curso.”9  

  Os interesses históricos sempre teorizaram suas bases de modo a conservar sua própria 

condição. Mas a Ilustração, pela primeira vez na história, detinha a posse da consciência do poder 

do homem para construir e transformar as bases que sustentavam suas formas de vida. Essa 

atmosfera crítica que se autodenominava “época da filosofia” atribuía sua conquista à liberdade 

da razão. É dessa maneira que o entendimento sobre o natural humano se postula sobre sua 

primeira condição de contrapor-se ao que anteriormente o aprisionava: a certeza das verdades 

metafísicas. A segunda condição se dá a partir disso. A experiência que consagra a racionalidade 

por ela mesma se transforma no princípio que ultrapassa a metafísica para construir um novo 

caminho a partir de instrumentos que pudessem ser observados. 

Em meio a essas dimensões do conhecimento Kant teria muito mais razão do que 

pretendeu quando enunciou Rousseau como o Newton da moral.  As duas estruturas de 

pensamento tiveram mais proximidade do que o pensador de Königsberg talvez supôs.  Não se 

trataram apenas de duas notáveis elaborações: a de Newton, no campo da física moderna e a de 

Rousseau, no campo da filosofia moral.  Mas a própria metódica percorrida pelo filósofo 

genebrino se encontrava na atmosfera sintética do método newtoniano, invólucro do modo de 

pensar que atravessava a natureza física para desaguar na estrutura própria de um conhecimento 

humano.  

O método sintético da física newtoniana se estabeleceu como atmosfera enciclopédica na 

medida em que se manteve associado à eficácia de apoiar-se sobre a experiência e, por 

conseguinte, de distanciar-se do que nela não pudesse ser investigado.10 Esta é a estratégia sobre 

                                                 
9 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a Christophe de Beaumont e outros escritos sobre religião e a moral. Tradução 
de José Oscar de Almeida Marques... [et al].  São Paulo: Estação Liberdade, 2005. p 53. 
10 A clássica oposição entre os dois procedimentos demonstrativos dos métodos matemáticos – analítico e sintético – 
obtém nesse meio um papel proeminente.  Compreendemos que a utilização de ou de outro não confere a aceitação 
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a qual a pergunta pelo homem, no Discurso da Desigualdade, se estabelece sobre o axioma da 

existência humana.  Fica claro que, sobre os limites da racionalidade, o tradicional axioma da 

existência do homem e de todas as coisas – necessariamente existentes ou por si ou por outrem – 

perde a necessidade de fundamentar-se por essa encruzilhada lógica de causalidades metafísicas. 

Exaltando a experiência em detrimento destas, a Ilustração estabelece que a finalidade humana 

não deve encontrar-se senão no próprio homem. A existência ou não de um deus não interfere 

mais no processo do conhecimento. Para o entendimento, portanto, basta a percepção de que a 

ordem do mundo já está dada.   

As dimensões da história natural havia de albergar seu caminho nessa mesma direção que 

propiciava o estatuto científico a partir da experiência. O encadeamento do pensamento de 

Rousseau, para compreender a reconstrução da dimensão humana, exigida pelo pensamento 

ilustrado, retira dessa diretriz a fonte necessária para a análise da sociedade e para a postulação 

daquele “novo mundo”. Assim, sobre a resposta à segunda proposta da Academia de Dijon11, 

Rousseau manifestou menos uma difusão crítica de formas de estruturas sociais e políticas do que 

uma profusão de questões que se estabeleciam em torno do mundo Enciclopédico.  

Foi assim que a elaboração do Discurso da Desigualdade significou uma espécie de 

reiteração bem mais elaborada do Primeiro Discurso, o das Ciências e das Artes. A resposta 

negativa sobre a contribuição das ciências e das artes para o aprimoramento dos costumes 

precisava ser justificada; procedimento este que acontece no Segundo Discurso pelo mesmo 

instrumento crítico proporcionado pela época.  Tratava-se de uma estratégia que visava 

demonstrar a efetividade da racionalidade humana a partir do seu poder de reconstrução ou mais 

                                                                                                                                                              
dessa oposição como a de uma escolha pelo caminho verdadeiro, mas a da escolha de acordo com o tipo de 
procedimento, ou seja, na escolha de um deles se encontra a questão do influxo do pensador.  Cottingham apresenta a 
definição dos dois métodos na expressão de Descartes, ambos existentes desde a antiguidade. O método analítico se 
estabelece enquanto processo pelo qual o espírito vai do composto ao simples.  Assim, ele objetiva mostrar o 
caminho pelo qual as coisas são descobertas metodicamente, para o perfeito entendimento das mesmas.  O método 
sintético é apresentado como um processo que vai do simples ao complexo; dos axiomas às suas conclusões.  Este 
serve às demonstrações de geometria “ apóia-se em uma longa série de definições, postulados, axiomas e teoremas”.  
De acordo com Cottingham, para Descartes, o primeiro trata-se de um método de ordem e descoberta, e o segundo, 
de um método de ordem e exposição. Assim, o método sintético apresentado por Newton no Principia, ocorreria 
como uma “virada metodológica” ao analítico, preferido por Descartes que proporcionava um método de verdades 
incontestáveis. Pelas necessidade do Principia como colocaremos mais adiante, a verdade deve der aceita, desde não 
se encontre fechada, ou seja, desde que possa ser posta em discussão. (COTTINGHAM, John. Dicionário de 
Descartes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. p. 18) 
11 O Discurso da Desigualdade de Rousseau é uma resposta ao segundo concurso promovido pela Academia de 
Dijon de que  Rousseau havia participado, ocorrido no ano de 1753, requeria a seguinte questão: “Qual é a origem da 
desigualdade entre os homens, e é ela autorizada pela lei natural?”. 
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precisamente, de transformação. Dessa forma, além de erguer com suas próprias forças a 

reestruturação de seu meio de vida, proporcionava o entendimento do “como”. 

Ao negar a contribuição da ciência para a vida do homem esclarecido pelo mesmo 

caminho do método científico, Rousseau objetivou denunciar a gama de problemáticas 

emaranhadas naquele meio, isto é, apontar os erros daquela reforma do entendimento humano em 

seu caráter transformador. A ação metódica de crescer progressivamente com o objetivo de 

chegar à elucidação de uma condição propriamente humana, ao partir do estado de natureza e 

seguir rumo ao vértice determinado no método – o homem -, expôs na idéia de transformação o 

entendimento da natureza como uma construção epistemológica. Sua preocupação central sempre 

esteve guiada pelo interesse de pronunciar a razão do conhecimento em sua efetividade prática, e 

com isso, compreender a natureza humana como uma estrutura modificada a partir da inserção de 

um turbilhão de acontecimentos surgidos em decorrência do meio social. Este, por sua vez, sendo 

construção e construtor dos princípios daquela, possibilitaria a visão da ação dos homens num 

quadro comparativo do desempenho racional do homem na história. Se a escala do 

desenvolvimento epistemológico conferia as etapas do desenvolvimento racional, o princípio da 

moral no homem havia de ser pronunciado, a partir de então, no manejo de sua transformação, e 

esta, por outro lado, sendo mantida como imanente à sua natureza. 

 Não foi à toa que a obra pôde ser apresentada em perspectivas de comentadores através de 

leituras que o traçava como discurso moral, antropológico, crítico-histórico, político, uma 

teodicéia. O plano aí estabelecido se expande de forma singular ao Émile, na descrição que 

estabelece, sob um intento educativo, as etapas do desenvolvimento racional. Uma idade da 

“razão” é apresentada no livro IV, o mesmo de onde se extrai o que em Rousseau pode ser 

denominada “teoria do conhecimento”. De todos os assuntos tratados, o objetivo único de 

exprimir um conceito seguro acerca do homem, requeria não uma simples expressão conceitual, 

mas um delineamento de uma estrutura universal na qual se  pudesse considerar 

“incontestavelmente pertencente ao homem o que era comum a todos, em qualquer idade, em 

qualquer situação social e em qualquer nação”12. De maneira que toda essa compreensão se 

posicionasse, contudo, acima das superstições metafísicas. 

                                                 
12 ROUSSEAU, J-J. Emílio ou Da educação; tradução Roberto Leal Ferreira: 3 ed. São Paulo: Martins fontes, 2004. 
p. 355 
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A tarefa não era pioneira, e esse foi justamente o primeiro obstáculo a superar. Uma lei 

natural já se estabelecia desde Aristóteles. Contudo, a natureza humana, questão bravamente 

erguida na Grécia antiga, embaraçava a modernidade pelo teor de obscuridade dos princípios 

metafísicos. Entendê-la sob a restrição de um princípio indeterminado dava margem para 

sustentá-la sobre qualquer autoridade que pudesse subjugá-la. Dominado por esses preconceitos, 

o homem, como afirmou Nogare, era como uma criança que olhava a máquina do mundo com 

admiração e com um complexo de impotência diante dela.13 A modernidade cada vez mais vai se 

entendendo como o crescimento dessa criança que amadureceu e atingiu a maturidade ao  

libertar-se da dominação que a tornava passiva.  O princípio da capacidade de agir é a liberdade 

conquistada pelo verdadeiro conhecimento da máquina do mundo, de seu funcionamento e de 

como manobrá-la. 

Entretanto Rousseau não via os princípios dessa natureza se concretizar em prática sobre 

os planos do Movimento Iluminista. O primordial projeto ideológico que se erguia sobre a 

liberdade racional, não seguia seu verdadeiro objetivo de garantir a liberdade conquistada como o 

princípio regente da convivência entre os homens.  

Isso porque essa mesma liberdade enquanto libertação de uma condição heterônoma do 

homem o dotava da visão crítica de sua ação no mundo.  É dessa maneira que o 

“antiracionalismo” do indivíduo rousseauniano foi contra o princípio fundamental dos 

Enciclopedistas. Para estes, fundar o conhecimento unicamente com a força da racionalidade, 

erguia-se em oposição à filosofia escolástica do medievo que se estruturava desde o século XVI.  

A estruturação dada pelo genebrino que des-dimensionava o homem da história e que o acusava 

de ter tomado uma posição anti-histórica ao compor seu homem no estado natural, tanto na 

dimensão do Segundo Discurso quanto no Emílio, se inseria no plano próprio do método sintético 

de Newton, de modo a apontar no desenvolvimento do método as falhas de um “raciocínio 

delirante”.  

No primeiro, o Discurso da desigualdade, pela representação do progressivo 

desenvolvimento da razão humana no que tange à humanidade, encontrando no “esclarecimento” 

os meios necessários para utilizar uma capacidade de discernimento alheia ao preconceito.  

Tomando de início o homem como isolado e apenas por seus instintos, posteriormente a 

“faculdade de aperfeiçoar-se” vai progressivamente construindo as etapas evolutivas das 

                                                 
13 NOGARE, Pedro Dalle.  Humanismos e anti-humanismos. 5 ed.  Petrópolis: Vozes, 1979. p. 72 
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sociedades. Como ponto de chegada, Rousseau se coloca em oposição ao pensamento do século 

XVIII, na medida em que diante da difusão dos supostamente positivos conhecimentos científicos 

e artísticos, a civilização européia alegava-se suficientemente “amadurecida” para almejar o 

progresso moral. 

No segundo, o Emílio, pelas etapas do desenvolvimento racional no que diz respeito ao 

homem, encontrando na maioridade as faculdades necessárias para a convivência em sociedade. 

Tomando a infância como sono da razão14, o Emilio é as etapas necessárias ao desenvolvimento 

racional que almeja “estudar o homem para julgar os homens”15. A gradação das etapas oferece 

assim a estratégia sintética  necessária ao proceder do método. 

As prescrições do método Newtoniano eram claras.  No prefácio à Segunda edição do 

Principia Mathematica, Roger Cotes, o prefaciador da edição de 1713, autorizada por Newton, 

assim afirmou:  “Aqueles que tomam as hipóteses como princípios primeiros de suas 

especulações, embora mais tarde procedam com a maior precisão a partir destes princípios, 

podem realmente construir um engenhoso romance, mas ainda assim será somente um 

romance”16 Claro está que as hipóteses referidas por Cotes dizem respeito à hipótese cartesiana, 

pela qual Descartes havia fundamentado o cogito como ponto de partida de uma cadeia de 

raciocínios, porém,  uma relação semelhante foi dada bem posteriormente por Rousseau, tanto na 

primeira parte do Discurso da Desigualdade quanto no Emílio.  No primeiro, Rousseau afirma 

partir de uma hipótese – a do homem natural - ao mesmo tempo em que conduz a obra na linha 

que a descreve como “romance da sociedade”, ao passo que no segundo, ele manifesta sua 

direção primordial: “pouco me importa ter escrito um romance. É um lindo romance da natureza 

humana” 17; de onde segue a postura investigativa das necessidades fundamentais do século 

XVIII na elaboração de uma “definição genética” que levantasse, enquanto método, as bases da 

filosofia jurídica e política que ganhavam corpo desde o século XVII.18 A caracterização do 

método, na medida em que se expõe a necessidade de afastamento dos fatos, aponta ainda uma 

                                                 
14 Cf. ROUSSEAU. Émile.p. 119 
15 ROUSSEAU. Émile.p. 332 
16 COTES, Roger. Prefácio à segunda edição.  In NEWTON, I. Princípios matemáticos de Filosofia Natural.  São 
Paulo: Nova Stella, 1990. 
17 ROUSSEAU. Emílio. p 611 
18 Cf. CASSIRER. CASSIRER, Ernst.  Filosofia de la Ilustración. Pánuco: Fondo de Cultura Económica, 1963. p. 
257_8. 
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outra aproximação.  Diz Rousseau: “que me importam os fatos em si mesmos se sua razão 

permanece desconhecida para mim?”19 

Alhures: 

Comecemos, pois, por afastar todos os fatos, pois eles não se prendem à questão.  Não se 
devem considerar as pesquisas, em que se pode entrar neste assunto, como verdades 
históricas, mas somente como raciocínios hipotéticos e condicionais, mais apropriados a 
esclarecer a natureza das coisas do que a mostrar a verdadeira origem e semelhantes 
àquelas que, todos os dias, fazem nossos físicos sobre a formação do mundo. 20 
 

Se tratou, portanto, de buscar a compreensão do “como” as coisas ocorrem, na mesma 

proporção das causas gerais, a partir das quais buscou-se compreender os fenômenos do mundo 

físico. A dedução hipotética que conduziu o Discurso do Método cartesiano se mantém em 

primeira medida na obra rousseauniana, na forma em que contempla a necessidade de se apoiar 

num princípio, mas adquire um apontamento mais amplo na dimensão em que abarca os 

princípios da razão ilustrada.  Não cabia mais iniciar a busca de um conhecimento seguro, 

baseando-se numa certeza irrevogável, e dela desprender deduções abstratas. A certeza de uma 

natureza, assim como outrora ocorreu com o cogito, não atinge mais a necessidade da perfeição 

sistemática do cartesianismo. Depois disso o objetivo de Rousseau foi apenas o de exprimir uma 

afirmação satírica e contestável, pois tratou-se de “... um estado que não mais existe, que talvez 

nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá” 21. Desloca-se, assim, a questão para os 

princípios de uma síntese onde nesta, nas palavras de Cassirer “o que se busca, e o que se 

pressupõe como consistência inquebrantável, é a ordem e a legalidade absolutas do material.”22 

Essa consciência que o genebrino apresenta sobre sua fundamentação meramente 

hipotética, necessária para direcionar seu pensamento, é a expressão em que segue seu Segundo 

Discurso. O procedimento sintético do Principia é estabelecido por Rousseau junto à medida que 

confere, na ficção do estado natural, o problema da existência humana. 

Não mais importa se esta está atrelada a uma condição exterior a ela, pois a ordem 

existente na natureza está dada e não será mudada.  É baseado nisso que o mundo ilustrado se 

posicionará sobre o lema de que “tudo que é – ou que existe – é certo que exista”. E assim o 

                                                 
19ROUSSEAU. Emílio. p. 329 
20ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. In. Do 
contrato social; Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; Discurso sobre as 
ciências e as artes. Tradução: Lourdes Santos Machado. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 242. 
21 ROUSSEAU. Discuso da Desigualdade. p. 234 
22 CASSIRER. Filosofia de la Ilustración. p. 21 
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pensador genebrino formula sua escala evolutiva partindo do estado de natureza de modo a 

compreender os acontecimentos na evolução racional das sociedades para um entendimento da 

forma do acontecimento.  

Pela necessidade imanente do proceder da investigação da física moderna newtoniana – 

seguindo o método do Principia – a observação dos fenômenos ou acontecimentos não poderia 

mais requerer uma separação entre pensamento e experiência.  As mesmas elaborações podem ser 

encontradas em toda argumentação rousseauniana em que foi construída a interpretação de sua 

psicologia. Rousseau foi enfático ao descrever o homem como contraditório em si mesmo na 

medida em que proferia um discurso divergente da prática, sendo por isso posta a sua crítica na 

busca dos verdadeiros princípios da natureza, negando o discurso da aparência e buscando a 

verdade do conhecimento humano: “nada de aparência, sempre a realidade”23.   

Assim, na forma que o pensamento divergia da experiência prática obtinha por resultado 

uma expressão aparente em lugar de uma real, e todo o discurso do genebrino em torno de seu 

“método dicotômico”24 se expressou na tentativa de fechar o abismo resultante dos erros sociais. 

Toda a crítica nas proporções de “dialética” tão peculiar, ganhava portanto, expressão nos 

contrastes dos termos das oposições. A crítica sobre a duplicidade entre ser/parecer, 

natureza/sociedade, fazer/dizer atendeu à mesma atmosfera sintética que estabelecia a 

inseparabilidade entre pensamento e experiência. Salinas assim sustenta esse procedimento 

epistemológico de Rousseau: 

 

... é mediante a operação dessa rede dicotômica, cujas regras de funcionamento é 
preciso desvendar, que se edificará a crítica dos saberes ilusórios e se orientará o 
exercício de nosso juízo, mantendo-o a uma distância adequada e conveniente em 
relação aos prestígios da aparência.25 

 
Contudo, a crítica a essa “aparência” não consistiu na busca pela verdade como a 

tradicionalmente expressa na fixidez da essência metafísica.  Para Rousseau, esta designava, na 

construção dos modos de existência, a perspectiva da realidade estruturada pela forma do pensar. 

Não se tratou portanto, de buscar a verdade, mas apenas da tentativa de não errar26.  O método 

racional se apresenta com a percepção da possibilidade da transformação do entendimento, 

                                                 
23 ROUSSEAU. Emílio. p. 273 
24 cf. SALINAS FORTES. Paradoxo. p. 42 
25 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Paradoxo do espetáculo: política e poética em Rousseau.  São Paulo. Discurso 
Editorial, 1997. p.42. 
26 Cf.  ROUSSEAU. Emílio.  p. 279. 
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baseada na necessidade de redirecionar o conhecimento humano para outra visão de mundo.  É 

nesse sentido que se estabelece a emergência do natural, da construção epistemológica, para o 

estabelecimento de uma nova natureza, fundamentada agora na liberdade humana e no 

pensamento crítico dela proveniente.  

A natureza do procedimento crítico se mantinha, contudo, sobre a consciência de que a 

sociedade se estabelecia enquanto um todo complexo. Não podendo, pois, principiar por esse 

todo social corrompido, a síntese aparece em Rousseau como a justa expressão da escala de 

desenvolvimento das coisas: começar da parte em direção ao todo, do simples ao complexo, do 

homem à sociedade; não com o objetivo de atingir a ciência, mas com a finalidade de demonstrar 

a natureza moral humana: 

 
Quem vê bem a ordem do todo vê o lugar onde deve estar cada parte; quem vê bem 
uma parte e a conhece a fundo pode ser um homem douto; o outro é um homem 
judicioso.  E deveis lembrar-vos de que o que nos propomos a adquirir é menos a 
ciência do que o juízo.27 

 

O afastamento dos fatos, na tentativa de reconhecer o natural e o artificial, apresentou, 

portanto, o desenvolvimento das sociedades a partir das realizações humanas tomadas como 

progressivos acréscimos à natureza do homem. E se foi permitida uma síntese, no sentido de 

adicionar os elementos para a composição dos fatos, foi porque era próprio da natureza do 

método newtoniano a decomposição e a recomposição do objeto estudado. Para Rousseau, a 

realidade contida nos fatos havia de se firmar na mesma comprovação dos fenômenos outrora 

descritos por Newton; na ênfase dada aos princípios de uma filosofia experimental. Dessa forma, 

fazia sentido as investigações do objeto estudado, na maneira em que Cotes expressou no 

prefácio do Principia: 

 
Não constroem nenhuma hipótese, nem as aceitam em filosofia a não ser como 
questões cuja verdade pode ser discutida.  Procedem, portanto, em um método duplo: 
sintético e analítico.  A partir de alguns fenômenos selecionados, deduzem, por análise, 
as forças da natureza e as leis de forças mais simples, e daí, por síntese, mostram a 
constituição do resto.28   

 
 

                                                 
27 ROUSSEAU. Emílio. p. 257 
28 COTES, Roger.  Prefácio à segunda edição. P.V 
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A separação dos fatos constitui uma analítica de princípios na forma em que se busca, na 

complexidade humana, as leis mais simples bem designadas nos instintos mais básicos do homem 

– sobrevivência e comiseração.  O objetivo é o de, a partir destes, atingir progressivamente a 

complexidade maior, explicando as sociedades como instituições humanas. Esse entendimento se 

justifica, em Rousseau, no alicerce da “época da filosofia” onde a re-construção social ganha o 

sentido de que a sociedade não é natural ao homem.  Ao contrário, é uma construção que a época 

crítica direciona para seguir, a partir de então, sua ordem natural, que está dada e não será 

mudada. Portanto, fundamentando-se na inseparabilidade entre pensamento e experiência, 

proporcionada pela física de Newton, o projeto da construção moral em Rousseau consiste na 

reconciliação daquele jogo de oposições, e na conseqüente legitimação da realidade. 

Assim, a filosofia experimental foi tomada como resultado de uma nova perspectiva de 

reflexão, na justa medida em que repeliu os obstáculos a um pensamento verdadeiramente 

racional. A análise dos fatos, em Rousseau, ocasionou uma censura para a ordem social, 

inserindo-se dessa maneira, no objetivo da crítica às práticas ou às experiências dos homens. 

Estas tomadas então por fenômenos sociais, a partir dos  princípios da ação livre do homem, 

enquanto princípio moral, poderiam ocorrer ou não. Assim como afirmou Monteagudo, na época 

de Rousseau: “tudo que é histórico pode ser diferente, pode ser modificado pelo homem”.29 

Essa “análise primordial” revela o procedimento sintético na mesma proposta de 

reconstrução histórica proclamada pelo Esclarecimento. Dessa forma, embora as perspectivas de 

um suposto afastamento da natureza componham a evolução do homem nas desditas de suas 

construções sociais, fica claro que o método ao qual Rousseau lançou mão se tratou da natureza 

explicativa da síntese.  A crítica à sociedade foi dada no acúmulo de elementos descritos no 

progresso histórico do homem sob a junção das condições possibilitadas pela sociedade, ou mais 

precisamente, causadas pelos erros sociais em detrimento do poder de evitá-los. Porém, esse 

procedimento não se dispôs sobre o sentido empírico de um apontamento histórico efetivo, mas 

sobre a efetividade lógica e metodológica dos acontecimentos, nos quais o desvelamento da 

gênese oculta se estabelecia com fins de apontar o processo de acontecimento dos fatos ou dos 

fenômenos sociais. 

                                                 
29 MONTEAGUDO, Ricardo. Rousseau existencialista. Revista Trans/Form/Ação.  São Paulo 27(1) 51-59, 2004. P. 
55 
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Contudo, todo o percurso do genebrino não objetivou simplesmente o traçado de um 

método, mas o próprio desmembrar de uma transposição histórica. O pensamento ilustrado, na 

forma que se elaborou como resultado da conexão entre pensamento e experiência, se 

autocompreendeu como a mais perfeita elaboração da atitude racional estabelecida sobre seus 

devidos limites, em desprezo às verdades designadas pelos fundamentos abstratos da metafísica 

escolástica. Para Rousseau, no entanto, não bastou o suplantar de uma visão de mundo pelos 

recursos da experiência de fatos, tampouco uma simples observação da realidade; necessitava 

antes pôr em voga a atitude crítica da reflexão, em que o homem pudesse “aprender a pensar por 

si mesmo”30, com o discernimento de espírito necessário para conhecer o próprio homem sob os 

preceitos da liberdade.  

Assim, o axioma da existência humana, determinado sobre o problema da causalidade, 

não precisava mais atender à regra lógica de “necessariamente existir ou por si ou por outrem”. É 

sobre essas determinações que Rousseau antepõe o problema da liberdade, e dá margem para a 

compreensão da natureza humana como um problema epistemológico. Os limites da 

racionalidade dispensaram Deus do processo do conhecimento para legitimar a verdadeira 

liberdade humana.  O homem existe e é livre; mas o entendimento dessa liberdade abriu a nova 

dicotomia no pensamento da Ilustração: um ramo de conhecimento fundamentado na religião 

protestante, e outro na filosofia materialista. 

 
 
 
1.2 - Natureza Epistemológica 

 

A disposição do método sintético foi utilizada por Rousseau como um meio para atingir 

um conhecimento verdadeiro sobre o homem. Essa linha se dá no reconhecimento de que a idéia 

de uma natureza humana se revelava por uma dimensão epistemológica. De fato, trata-se de uma 

grande descoberta da época, possibilitada pela constatação de que se tornava possível uma 

transformação social. E essas condutas significativas deveram sua expressão à conquista da 

autonomia da razão.  O primeiro problema foi estabelecer a condição do verdadeiro no liame do 

conhecimento.  Uma teoria autêntica havia de justificar-se por si mesma e esse foi o critério 

criado para conduzir o entendimento pela experiência. Com isso, estabelecer-se-ia a 

                                                 
30 Rousseau. Emilio. P. 496 
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superioridade da autonomia, isenta da sujeição de toda e qualquer potência estranha; e a 

inferioridade da heteronomia, por fundamentar-se nos desvios das leis do entendimento. 

O conhecimento do poder de transformação, conquistado pelas luzes, identificava, no 

entendimento da natureza humana, a base de sustentação das condições dos meios de vida. A 

partir disso, cabia ao procedimento crítico da época desempenhar nesse conhecimento uma 

reestruturação a partir do plano autônomo da racionalidade. O solo da época se expandia em 

torno dos problemas das discussões humanistas, e foi nesse sentido que a Academia de Dijon 

buscou promover a questão da ilegalité com o objetivo de intensificar a discussão e fazer 

convergir a exaltação da idéia da igualdade entre os homens. Havia, portanto, de estabelecer-se 

um paralelo entre uma natureza autônoma e as condições da heteronomia da racionalidade. Estas 

designações retomavam a razão humana enquanto causa da irrupção da Era moderna na história. 

Dessa forma, era clara a pretensão de estabelecer a lei natural de modo a fundamentá-la sobre a 

liberdade de pensamento e sobre o otimismo preestabelecido para a transformação da sociedade.  

A condição de uma natureza humana justificava-se sobre a liberdade e igualdade dos homens no 

seio de uma sociedade legitimamente esclarecida.  

Diante do grande entusiasmo por uma nova apreensão natural, o caminho seguido por 

Rousseau pode ser visto como uma real tentativa de redimensionar essa natureza humana, agora 

sob as condições de nela poder erguer o verdadeiro plano da razão prática. Esta, fundamentada na 

inseparabilidade entre pensamento e experiência, desde o método de Newton, possibilitou o 

redimensionamento da sociedade ilustrada na direção de atingir progresso da humanidade. Com 

isso se percebe que a união entre estas duas instâncias do conhecimento é compreendida tanto 

como condição de possibilidade do conhecimento das leis da natureza física, como do 

conhecimento das leis da natureza humana, isto é, as leis morais: “Se houvésseis principiado a 

análise desse universo pela de vós mesmos teríeis encontrado na natureza de vosso estado a chave 

da constituição desse mesmo universo, sem isso procurais em vão.”31 

As vias de entendimento que conduziram o pensador para esta perspectiva mascararam a 

mesma problemática humanista desde o Renascimento. Da “Imagem e Semelhança” ao Sujeito de 

vontade, o  deslocamento da ordem  natural humana, necessária à estrutura humanista do 

pensamento moderno desde Descartes, se configurou na estocada à natureza epistemológica do 

pensamento escolástico. Surgem daí os elementos necessários para atravessar os confins da 

                                                 
31 ROUSSEAU.  Carta ao Senhor de Franquières. P. 181. 
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igualdade natural dos homens postuladas no conteúdo da revelação cristã.  Na narração do 

Gênesis a estrutura de conhecimento expõe a natureza humana sob os planos morais de uma 

natureza contraditória,32 e por uma conseqüência imanente, demandava a ordem do proceder 

moral por uma forma de entendimento erguida sobre pilares dogmáticos.  

As fontes que comandavam a ordenação de uma natureza, infortunada pela queda, foram 

responsáveis pelo estabelecimento de todo o plano social que se expandiu por um  autêntico 

conhecimento heterônomo.  Para a escolástica, assim como afirmou Cassirer, as luzes do 

conhecimento humano se acendiam em decorrência da luz divina, na forma que não se 

sustentavam pelas leis da própria razão: “Porque a luz natural, enquanto tal, não alberga nenhuma 

verdade propriamente dita; está refratada e assombreada, e não pode se redimir por si mesma 

dessa obscuridade” 33. A maneira na qual se estabelecia o entendimento sobre a natureza humana 

regia os alicerces da realidade.  Segundo Cassirer, essa realidade, nos confins do sistema religioso 

da Idade Média, tinha de fato um lugar fixo e inconfundível.  A forma de pensamento que a 

mantinha edificada estava protegida por uma ordem inviolável que nada além dela poderia se 

inocular, e tudo o que bastava para o homem sob tal invólucro era deixar-se impressionar. O 

entendimento sobre a natureza humana regia assim as esferas da realidade.  Não existindo, 

contudo, uma perfeição proveniente das luzes do pensamento humano, essa perfeição havia de ser 

buscada à parte: 

 

Para o pensamento medieval, o mesmo no campo teórico que no prático, subsiste, junto 
à lei divina, uma esfera própria, relativamente independente de lei natural uma esfera 
que é acessível à razão humana e que pode ser denominada e penetrada por ela. Mas a 
lex naturalis não constitui mais que a ante-sala e ponto de enlace para a lex divina, única 
capaz de restabelecer o conhecimento original perdido pela queda.34 

 

Dessa maneira, a forma de entendimento acerca da natureza humana postulava os 

princípios das formas de vida. E se uma genealogia da realidade foi necessária à modernidade 

para postular uma outra condição de existência para os homens, essa procedência foi alcançada 

                                                 
32 A natureza do homem descrita no Gênesis bíblico descreve o princípio da contradição humana na queda sofrida em 
decorrência da própria ação humana.  O conhecimento do mal só pôde ser proporcionado em decorrência  de seu 
erro.  A essência do  homem se definia então por essa falha que o descrevia, por sua vez, como uma mescla de 
perfeição e mácula: o homem corrompeu sua natureza e a de todos seus semelhantes. 
33 CASSIRER, Ernst.  Filosofia de la Ilustración.. p 52 
34 Idem, Ibidem. 
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ao dotar a razão de luz própria. Daí a necessidade de rechaçar as causalidades metafísicas e junto 

com estas as dívidas do homem com Deus, tanto pela existência quanto pela desobediência. 

O esclarecimento se acendia pela conquista da liberdade do indivíduo autônomo. Por 

conseguinte, o conhecimento existente na relação entre o raciocínio e a natureza das coisas deixa 

de ser um mero “impressionar-se”, proporcional à condição de criatura, para adquirir a função de 

compor o entendimento por princípios que lhes fossem de todo acessíveis.  

Primeiramente, o traçado da concepção de uma natureza criada conduzia as fontes da 

convivência entre os homens por uma explicação transcendente, estruturando a verdade do 

conhecimento sobre princípios racionalmente indemonstráveis. Em decorrência, o esquema 

global dos procedimentos modernos se inseria com o intuito contrário de montar seus princípios 

sobre os fenômenos demonstráveis.  Não cabia mais ao homem o desígnio de uma constituição 

restrita por uma irrevogável desventura originária, da qual este não podia anteriormente fugir. O 

entusiasmo religioso que sustentou toda a forma de vida medieval escrevia na linha do 

entendimento uma ofuscação que o pensamento Ilustrado denominou preconceito; este tido como 

resultado da insuficiência das razões da existência humana montada nos desígnios de dogmas. A 

metafísica dogmática que se mantinha como pilastra da racionalidade escolástica aparecia desde 

então como um profundo abismo, para além, portanto, dos limites da força da razão. 

Para transformar essa realidade, o novo quadro epistemológico de uma natureza humana 

necessitava dispensar qualquer sustentabilidade metafísica.  Assim, a liberdade enquanto 

condição do natural humano eximia da realidade outra explicação que não se sustentasse no 

próprio homem. Resultava daí toda a dificuldade em torno dos princípios morais do bem e do 

mal, para os quais o cristianismo dá como resposta uma irredutível natureza resolvida com o 

enigma da queda. Sem embargo, a dimensão requerida pelas estruturas do modo de pensar 

ilustrado se  posicionava como ultrapassagem da ordem do catolicismo medieval.  Os postulados 

do conhecimento humano aí existentes, enquanto aceitos sem demonstrações, escreviam nos 

dogmas da religiosidade cristã as doutrinas fundamentais que comandavam os princípios dos 

deveres humanos. Diante da natureza da queda, “ ‘a confusão caótica deste mundo’ que contrasta 

com a ‘tranqüilidade serena do outro’”35, construía a moral humana sob os desígnios do drama do 

pecado original, devolvendo, com o mistério da redenção, a liberdade humana nas determinações 

                                                 
35 VALLE, Basavedel.  Filosofia do homem. São Paulo: Convívio, 1975. p.199 
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do livre arbítrio - este sendo necessário diante da propriedade que delineou os planos do 

conhecimento nos mesmos planos em que se estipulou a dimensão moral. 

 Para o século das Luzes não se tratava, contudo, em primeira instância, de traçar um 

discernimento acerca dos caminhos do bem e do mal. A questão da liberdade decorria da 

ultrapassagem do livre arbítrio, mas a negação da falta originária existente na problemática do 

mal, não requereu as atitudes humanas em seus possíveis desvios dos preceitos de uma boa 

conduta, e sim a possibilidade de sair de uma estrutura fixa; concentrada de forma absoluta numa 

ordem crida como inviolável. Esta como tal direcionava a felicidade dos homens na aceitação de 

seus fados no mundo, porém com a salvação assegurada somente em outra vida.  Para a 

Ilustração, a busca pela felicidade conferia a real importância ao destino do homem no mundo, o 

que dispensava as normas das elucidações metafísicas.  Nas palavras de Villar “A metafísica 

perde interesse, já que o que importa é o destino terreno do homem”36. 

Uma nova dimensão do natural humano na modernidade significou, para os pensadores do 

século XVIII, a  orientação da razão prática. A partir do legado da força epistemológica da razão, 

todo o conhecimento se concretizava dentro da visão da racionalidade humana moderna, como o 

ápice até então alcançado, para a efetivação de uma sabedoria autenticamente humana. O 

firmamento dessa questão traz um dos grandes paradoxos do pensamento de Rousseau, na 

medida em que, sob a perspectiva solitária do homem natural, não se podia retirar o elemento 

próprio da visão racional que era em sua imanência seus princípios práticos. Tratar do 

irracionalismo do homem isolado não pronunciava a ordem da exaltação do conhecimento, mas a 

sua própria negação.  

O embate com os demais enciclopedistas apoiava nesse ponto sua razão de ser, mas se 

pronunciava, segundo o próprio pensador, numa má interpretação de seu Segundo Discurso, uma 

obra que “só encontrou em toda Europa pequeno número de leitores que a entenderam e nenhum 

que quisesse falar dela”.37 Sem embargo, a abstração do homem natural, em favor de estipular um 

conhecimento necessário que objetivava “alcançar noções exatas para bem julgar de nosso estado 

presente”38 se inseria menos numa espécie de perspectiva transcendente, do que numa estratégia 

para a elucidação do entendimento da realidade. 

                                                 
36 VILLAR, Alicia. Voltaire-Rousseau: Em torno al mal y la desdicha. Madrid: Alianza Editorial, 1995. p. 13. 
37  ROUSSEAU, Jean- Jacques. Confissões. Tradução de Wilson Lousada. Rio de Janeiro: José Olympio. P 417. 
38 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. P. 235 
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Também no Emílio foi considerado “o homem abstrato, o homem exposto a todos os 

acidentes da vida humana”39, pela necessidade de buscar o humano fora das dependências 

daquelas condições sociais. A dimensão da natureza humana, trazida por Rousseau, se firmava 

assim, em primeiro momento, em vias opostas ao plano de  toda elaboração Ilustrada que se 

estabelecia em torno da meta de conduzir-se sobre “os limites da razão humana”.  

Mas a segurança requerida, sobre a perspectiva de fundar os princípios do conhecimento 

sobre leis naturais demonstráveis, não se afastou dos planos de Rousseau. Assim como se 

estruturou as bases do método newtoniano onde “os fenômenos são o dado e os princípios o 

buscado”40, uma vez que “o que se busca, e o que se pressupõe como consistência inquebrantável 

é a ordem e legalidade absolutos do real”41, se fundava também o ponto de apoio do genebrino 

em sua investigação sobre o conhecimento. Dessa forma, expressou no Emílio: “Na busca das 

leis da natureza, começai sempre pelos fenômenos mais comuns e mais perceptíveis e acostumai 

... a não tomar esses fenômenos como razões, mas sim como fatos”42.  

Os motivos eram simples: o domínio do racional, com o desenvolvimento da perspectiva 

da ciência física natural newtoniana, tomava a razão como uma aquisição conseguida por uma 

força radical do espírito humano.  Nas palavras de Cassirer “uma força que não pode 

compreender-se plenamente senão em seu exercício e em sua ação”43. 

A força da racionalização na modernidade, diante do conhecimento do mundo, 

fundamentou-se a partir da mudança da forma de pensar.  A autonomia do sujeito moderno, em 

oposição à dependência da condição do homem sob a designação de “Imagem e semelhança” do 

divino, rechaçou a escolástica em nome dos preceitos racionais na forma assegurada por esta.  

Designando uma ordem racional para o conhecimento do mundo, a razão não se guiava por conta 

própria, mas fazia depender sua autonomia de uma vontade Superior. Outorgar  no próprio 

conhecimento o “casamento feliz do entendimento humano com a natureza das coisas”44 foi o 

tempo todo a meta seguida pelo genebrino em favor do conhecimento moral. A partir de Newton, 

o pensamento racional e a experiência ganham em Rousseau a necessidade de justificar-se pelas 

regras de um entendimento seguro, e sua filosofia moral se estabelece como uma exata extensão 

                                                 
39 ROUSSEAU, J-J. Emílio.p. 15 
40 CASSIRER. Filosofia de la Ilustracion. p 21 
41 Idem, ibidem 
42 ROUSSEAU. Emilio. p 231 
43 CASSIRER. Filosofia de la Ilustracion. p. 26 
44 ADORNO, Theodor;  HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Tradução de Guido Antônio de 
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 17 
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desse entendimento. A autonomia do sujeito fundada na ultrapassagem à metafísica medieval, se 

dispôs dentro de uma analítica do homem, sobre a manifestação de um princípio natural a ele, 

estabelecido em contraposição à natureza degenerada  conforme apregoava  o pensamento 

escolástico. 

Decorre daí a grande elaboração de pensamento descrito no Segundo Discurso. A hipótese 

do homem natural não se tratou em Rousseau de uma dimensão magistral transcendente, nem de 

uma hipótese abstrata.  Uma natureza que “talvez jamais tenha existido” não simbolizou a 

pressuposição de um “Eu” a-histórico, mas a exposição do irracional como uma crítica direta à 

racionalidade moderna ilustrada. A existência de uma condição causal, intrínseca ao 

entendimento de uma natureza humana, foi a conjetura necessária para dela demonstrar os 

alicerces incertos da razão. Esta, não era natural ao homem; tratava-se de uma aquisição 

decorrente das experiências humanas. A Rousseau restava demonstrá-la sobre o percurso dos 

acontecimentos, onde a nova lógica se pressupunha sob toda atmosfera da época.  Como afirmou 

Cassirer: “A nova lógica que se busca, e com respeito ao qual se está convencido que se 

encontrará sempre no caminho do saber, não é a lógica dos escolásticos nem a do conceito 

matemático puro, senão melhor a “lógica dos fatos”45.  

Diante da formulação de uma lógica dos acontecimentos, o percurso para a formação das 

sociedades  havia de representar o verdadeiro sentido da maioridade da razão. Para Rousseau, 

isso significou a necessidade de negar a natureza racional ao homem em vistas de favorecer a 

verdadeira imagem da Ilustração. O sentido de derrotar as trevas pelas luzes do entendimento 

metaforizava ainda  a recondução do mundo ao seu começo, que de modo algum poderia 

compreender uma forma de raciocínio preestabelecida: “os que tratam desses assuntos, que o 

homem traz consigo sua razão completamente formada, e que trata-se apenas de pô-la em ação.  

Ora, isso não é verdadeiro, pois a razão é uma das aquisições do homem, e mesmo uma das mais 

lentas”46 É a partir desses argumentos que se consagra a crítica aos efeitos resultantes de traçar 

uma natureza humana sobre idéias pertencentes à sociedade, e que por consequência, não se 

sustentava para ele uma sociabilidade natural atrelada à essa racionalidade: “...por favor, não 

                                                 
45 CASSIRER. Filosofia de la Ilustracion .p. 23  
46 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a Christophe de Beaumont. In. Carta a Christophe de Beaumont e outros 
escritos sobre religião e a moral. Tradução de José Oscar de Almeida Marques... [et al].  São Paulo: Estação 
Liberdade, 2005. p.63 
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esqueçais que, conforme penso, a sociedade é tão natural à espécie humana quando a senilidade 

ao indivíduo”.47 

O genebrino não foi o primeiro nem o único a pregar seu ponto de partida no 

estabelecimento de uma nova ordem social.  Embora tenha sido acusado de transpor o princípio 

da racionalidade humana, o caminho em que se insere atende ao mesmo interesse que albergava o 

projeto do “progresso moral” atestado pelas luzes. As fontes em que se fundava a razão humana 

não revelava outro objetivo senão a felicidade do gênero humano, e as vias para tal empresa 

afirmavam no saber os meios necessários para alcançá-la. Contudo, Rousseau não criticou a 

saberia humana, mas um saber moderno que reduzia a realidade dogmática ao plano do 

simbólico. Não pela tentativa de superar o conhecimento supersticioso, mas por apoiar a história 

do pensamento filosófico no antes e no depois da crise da metafísica.  A partir de então tentava-se 

compreender a natureza racional tanto no plano da heteronomia, taxada numa minoridade 

preconceituosa, quanto a partir de seu amadurecimento, sobre os princípios críticos do limite do 

conhecimento humano expressado na maioridade esclarecida, de maneira que existiam os 

instrumentos necessários para criar e consentir a estruturação da forma social. 

 A lógica dos fatos comprováveis se concretizava na crítica do pensamento esclarecido, 

também levado adiante pelo pensador genebrino, mas a forma crítica da verdadeira tolerância 

entre os homens não se efetivava, para ele, na vida prática dos indivíduos. Isso compreende no 

pensamento de Rousseau toda a contradição entre o ser e o parecer, o homem e a sociedade, o 

falar e o agir  e, por conseqüência, a contradição do indivíduo consigo mesmo; que desde o 

método de Newton demonstrava-se ultrapassada pela necessidade da união entre pensamento e 

experiência.  Foi dessa forma que se estabeleceu um ordenamento das prescrições da 

desigualdade entre os homens, esboçado como problema próprio do desenvolvimento moral e 

político da época. Isso porque o começo de uma nova Era estava aberto; e junto a ele se abria 

todo o campo ilimitado do possível, graças ao primeiro ato de liberdade,48que se compunha como 

lei natural dada na existência de cada homem. Isso foi reconhecido como  a capacidade de 

discernimento que o pensamento necessitava assumir, expressando-se como agente natural da 

autonomia do sujeito crítico. 

                                                 
47 ROUSSEAU, J-J.L Lette à M. Philopolis “N’oubliez pás, je vous prie, que, selon moi, la société est naturelle à 
l’espèce humaine comme la décrépitude à l’individu”  (Oeuvres Completes: Tome Premier: Discours: Gallica) p. 
396. 
48 Cf. STAROBINSKI, Jean. Os emblemas da razão. São Paulo: Cia das Letras, 1988. p. 44  
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Para o genebrino, a liberdade de pensamento que conferiu o otimismo do século não 

revelava a prática de uma razão autônoma.  A experiência social da desigualdade entre os 

homens49 se contradizia no pensamento da igualdade pregada na ordem civil: “Há no estado civil 

uma igualdade de direito quimérica e vã, porque os meios destinados a mantê-la servem eles 

próprios para destruí-la...”. E as causas desses acontecimentos eram a contradição própria 

existente no alheamento da autonomia: “Cada um de nós, não podendo dispensar os outros, volta 

a ser, a esse respeito, fraco e miserável”50, destituindo o si mesmo e alienando-o ao outro. 

É para esse sentido que Rousseau direciona seu método: em meio a natureza das coisas e a 

natureza humana, a alienação do homem, fato este que para ele resulta no problema moral, se da 

na estrutura da sociedade.  O conhecimento da transformação social, a partir da autonomia da 

razão, precisava apresentar a verdadeira dimensão da liberdade de pensamento, que defronte ao 

modo de pensamento metafísico retornava para a problemática da relação do conhecimento entre 

o espírito pensante e a matéria. 

Os argumentos que se direcionavam para a dupla questão encontra sua razão de ser numa 

“tempestade excitada pela Encyclopédie”51.  Em todo o debate que se expunha na grande  

preocupação com a potência racional, as máximas enérgicas em prol da difusão do saber se 

debatiam entre dois partidos, o dos cristãos e o dos filósofos: 52 

                                                 
49 A promoção realizada pela Academia de Dijon a partir da questão sobre a desigualdade entre os homens tratava de 
um direcionamento político sob a égide do funcionamento das descrições legais, montada na igualdade jurídica entre 
os indivíduos. Pretendendo levantar possíveis obstáculos à realização de tal projeto, a esta requereu ainda um outro 
intento; todo o plano de projetar a efetivação da igualdade idealizava-se sobre as disposições de uma lei natural, a 
partir de então, reconhecendo sob seu regimento natural, a liberdade como um direito inalienável. 
50 Rousseau Emilio 82 
51ROUSSEAU. Confissões. P. 465 
52 Além dessa há duas referências no Emílio disposta sobre esses dois partidos: “Seria preciso ser bem simplório 
para acreditar que basta ouvir os doutores de seu partido para informar-se sobre as razões do partido contrário.  Onde 
estão os teólogos que se julgam capazes de ter boa-fé?...Cada um brilha em seu partido, mas um, em meio aos seus, é 
orgulhoso de suas provas e faria papel de tolo com essas mesmas provas entre as pessoas de um outro partido” 
(Emilio. P. 431) E em nota a questão da verdade descreve: “Os dois partidos atacam-se mutuamente através de tantos 
sofismas que seria um empreendimento imenso e temerário querer tratar de todos; já é muito notar alguns à medida 
que vão aparecendo.  Um dos mais familiares ao partido filosofista é opor um povo supostamente composto de bons 
filósofos a um povo de maus cristãos; como se o povo de verdadeiros filósofos fosse mais fácil de se formar do que 
um de verdadeiros cristãos! Não sei se entre indivíduos um é mais fácil de encontrar do que o outro, mas sei que, 
uma vez que se trata de povo, devem-se supor alguns que abusarão da filosofia sem religião como os nossos abusam 
da religião sem filosofia, e isso me parece mudar muito o estado da questão”. (Emílio p. 447)  Também em nota a 
Carta a d’Alambert sobre os espetáculos ele afirma: “Não podendo fixar os limites gerais da razão e nem inspecionar 
a razão de outrem, imediatamente se anula o orgulho dogmático. Se um dia pudessem estabelecer a paz ao invés do 
interesse, do orgulho e das opiniões particulares, dessa maneira terminariam as desavenças entre padres e filósofos.  
Talvez isso não esteja presente nas opiniões de um nem de outro; não haveria mais perseguições nem disputas: os 
primeiros não teriam ninguém para atormentar, e os segundos não teriam ninguém para convencer; caberia que 
deixassem a profissão. ["mais aussi les bornes générales de la raison n'étant point fixées, & nul n'ayant inspection sur 
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Os dois partidos, desencadeados um contra o outro com fúria extremada, pareciam-se 
mais com lobos raivosos , encarniçados em se dilacerarem, e não com cristãos e 
filósofos que querem esclarecer suas idéias reciprocamente, convencendo-se e volvendo 
ao caminho da verdade.53 
 

 As intenções de Rousseau eram claras: em favor do principal objetivo em que se lançava o 

projeto da Ilustração, suas críticas se desenvolviam em torno de um verdadeiro conhecimento 

sobre o homem, isto é, o conhecimento moral.  A dimensão de seu pensamento se estabeleceu na 

grande necessidade de revelar os erros da revogação do preconceito - que contraditoriamente 

resultava também em preconceito -; e com isso, lograr do verdadeiro propósito: “a verdadeira 

tolerância, que só tem por finalidade a paz do gênero humano”54. A atitude tomada custou-lhe, no 

entanto, a hostilidade de ambas as partes, o que reflete, em certa medida, o afastamento do ideal 

de Rousseau dos de seus contemporâneos.  Assim revela em suas Confissões:  

 

Inimigo nato de qualquer espírito de partido, eu tinha dito francamente, tanto a uns 
quanto a outros, verdades duras que não tinham querido ouvir.  Imaginei outro 
expediente que, em sua simplicidade, me pareceu admirável: era adoçar-lhe o ódio 
recíproco destruindo-lhes os preconceitos e mostrar a cada partido o mérito e a virtude 
do outro, dignos da estima pública e do respeito de todos os mortais.... não aproximou 
os partidos e só os reuniu para se vingarem contra mim.55 

 

Mas as questões que tilintavam aos algozes das luzes ainda requeriam um outro fator.  As  

perspectivas que desencadeavam toda a problemática da apreensão da razão prática se 

encontravam divididas, entre filósofos e cristãos, sobre o binômio paixão/razão.  Os temas das 

paixões humanas revogadas na vivência entre os homens e do discernimento conseguido ao 

repelir as visões supersticiosas, traziam um grande confronto para a ciência ética. Do lado cristão, 

erguido nas clausuras do catolicismo, o mal dogmático ainda se inseria como resultado da 

fraqueza humana inclinada aos prazeres mundanos. E do lado dos filósofos, bastaria resgatar a 

razão da ignorância para proporcionar-lhe seu real estatuto moral. 

                                                                                                                                                              
celle d'autrui, voilà tout d'un coup le fier dogmatique arrête. Si jamais on pouvoit établir la paix où regnent l'intérêt, 
l'orgueil, & l'opinion, c'est par-la qu'on termineroit à la fin les dissentions des Prêtres & des Philosophes. Mais peut-
être ne seroit ce le compte ni des uns ni des autres: il n'y auroit plus ni persécutions ni disputes; les premiers 
n'auroient personne à tourmenter; les seconds, personne à convaincre: autant vaudroit quitter le métier]."( Nota 
01.Oeuvres complètes, tome 2. Gallimard) 
53 ROUSSEAU, Jean- Jacques. Confissões. P.465 
54 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Cartas Escritas da Montanha. Tradução de Maria Constança Peres Pissarra [et al.]. 
São Paulo: EDUC; UNESP, 2006.. P 166. 
55 ROUSSEAU, Jean- Jacques. Confissões. P. 465. 
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A liberdade de pensamento conferida pelo partido cristão56 não tinha como desprender-se 

do proceder moral fundamentado nas posturas dogmáticas da fé cristã. As causalidades 

metafísicas estavam implícitas na doutrina criacionista, e a existência humana não tinha como 

libertar-se  do “estar originalmente condicionamento à outrem” (ab alio). Foi por esta via que se 

fundou a concepção da má natureza humana, advinda da queda, contra a qual  Rousseau opõe a 

boa natureza e se indispõe com este partido. Por outro lado, transferindo a corrupção da natureza 

humana e entregando sua causa à sociedade, o mal perde seu estatuto ontológico e entrega a 

corrupção humana à natureza social do indivíduo. Para o genebrino, a crítica à sociedade 

esclarecida se fundamenta contra a base epistemológica do século das luzes, atingindo toda a 

dimensão da racionalidade desta. Sua crítica racional foi interpretada como uma contestação 

extrema à sabedoria humana, motivo pelo qual Rousseau também rompe com o partido 

Filosófico. 

É a direção desse procedimento que constrói a concepção da natureza humana em 

Rousseau. O indivíduo é resgatado de sua antiga natureza para assumir a responsabilidade sobre 

seus atos a partir da vontade livre, autônoma, que se basta a si mesma sem corromper-se à 

autoridade de outrem: 

 
                                                 
56 Essa efervescência cristã protestante, no solo de Genebra, se deu a partir de 1536, quando as pregações de Calvino 
ganharam impulso diante das necessidades transformadoras ali existentes. Foram as idéias daí provenientes que 
influenciaram vários teólogos ilustrados, dentre eles François Turrenttini (1623 – 1687).  Este comentou e apoiou 
uma versão do escolasticismo protestante, constituído a partir de uma síntese entre o pensamento de Calvino e a 
lógica aristotélica.  Um tema importante discutido por François foi a doutrina da justificação (retidão, em sentido 
moral). Nesta ele associava a noção de moralidade vivenciada à idéia de justiça; estas por sua vez estavam associadas 
à idéia da experiência de santificação do homem, já justificado.  A fé porém, não seria  a causa dessa justificação. A 
partir  do raciocínio lógico ele conclui que a culpa originária não é senão a desobediência a lei.  Esses argumentos 
serviriam de base para reformar o Estado: a doutrina da justificação em Turrentini não teve outro sentido senão o 
forense. Mais tarde seu filho Jean-Alphonse Turrettini (1671 – 1737) também se volta para o Escolasticismo, e efetua 
uma nova síntese entre a teologia reformada e o racionalismo existente no Esclarecimento. Fatio coloca ainda que 
Theodore Tronchin (a quem Rousseau devolve as Cartas da Montanha como resposta às suas Cartas do campo), 
recebeu as influências por este mesmo bloco. Ele foi um dos representantes genebrinos do Sínodo de Dordrech – 
onde discutiam-se as disputas contra os reformadores não calvinistas. (sobre isso ver: FATIO, Oliver. Méthode et 
théologie: Lambert Daneau et les débuts de la scolastique réformée. Genebra: Droz, 1976. p. 194-223) 
 Jacob Vernet foi outro pastor protestante discípulo de François Turretinni. Este travou diálogos diretos com 
Voltaire e Rousseau.  Contestou o Primeiro Discurso deste, e embora o tenha apoiado em outras obras, volta afastar-
se devido a outras discordâncias.  Ele entendia o homem como uma criatura divina nobre, dotada de razão e 
consciência; possuía a lei moral “gravada no coração”. Por vontade divina, o homem seria uma “criatura livre” e 
obedeceria ao Criador por escolha própria.  Dessa forma, sua felicidade dependia do uso correto de suas faculdades 
intelectivas. Tendo a capacidade de ser bom, a virtude era acessível a todos os homens.  Para isso bastava apenas que 
tivessem vontade própria: “a estrada para isso está aberta a todos.. Para ser bom, você só necessita de vontade!” 
(ROSENBLATT, Helena. Rousseau and Geneva: from the first discourse to the social contract, 1749 – 1762. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997. p. 16) 
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O único que faz a sua vontade é aquele que não precisa tanto colocar o braço de outrem 
na ponta dos seus.  Segue-se daí que o primeiro de todos os bens não é a autoridade, 
mas a liberdade.  O homem verdadeiramente livre só quer o que pode e faz o que lhe 
agrada. Eis minha máxima fundamental.57  

 
Restava ainda uma solução para os males sociais e é sobre estes que Rousseau desprende 

sua crítica esclarecida. As condições dadas pelo pensamento crítico proporcionou  a 

reestruturação da forma de pensar, e é nesse sentido que se busca o único preceito natural ao 

homem: a sua própria liberdade.  É sobre ela que se constrói os princípios da sociedade 

esclarecida e os fundamentos da moral universal. Para o homem, a partir de então, basta a 

consciência do sentimento de sua existência, que já não deve nada a nenhuma autoridade exterior 

a ele. Em face dessa nova Era, o objetivo de Rousseau, em dispor a natureza moral do homem, se 

coloca entre as duas dimensões epistemológicas da natureza do entendimento: uma postulada 

sobre a necessidade de Deus no processo do conhecimento, e a outra que veementemente o 

dispensa desse processo.  

No entanto, a pergunta “O que é o homem?”, como  saída de uma condição e a entrada 

noutra, possibilitada pelo mundo crítico, devia ser respondida enquanto questão filosófica.  Essa é 

a ordem taxativa, diante dos limites da racionalidade, que determina a imposição de uma barreira 

sobre o axioma da existência humana sob a regra lógica da causalidade metafísica. O homem não 

necessita mais saber se existe por si ou por outrem, mas apenas que existe, pois tudo que é, é 

certo que seja; e dessa existência não se poderia duvidar. 

Um redimensionamento do homem torna-se necessário na medida em que é sobre o 

restabelecimento moral que a transformação social poderia ganhar o verdadeiro estatuto de 

legitimidade: a finalidade do homem não devia ser encontrada senão nele mesmo. Assim, o 

caminho do método do pensador de Genebra é a própria descrição da maioridade da razão, que 

apoiava no dogma da consciência humana a existência do legítimo procedimento das leis sociais. 

 
 

1.3 – Sobre o  lema58 otimista de que “tudo que é, é certo 

                                                 
57 ROUSSEAU. Emilio. P. 81 
58 A idéia de lema aqui se apresenta imbricada ao método sintético tal como apontamos em Rousseau. Na estratégia 
da demonstração matemática do procedimento sintético, juntamente com o axioma da existência humana, cujas 
causalidades não interessam ao rumo da Ilustração; o “tudo que é, é certo” se dimensiona no sentido próprio da 
linguagem matemática. Um lema, matematicamente falando é uma “proposição subsidiária usada na demonstração 
de outra proposição.”. Demonstraremos assim, que a proposição subsidiária – “tudo está bem” ou “tudo que é, é 
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 A idéia de redimensionar o entendimento da natureza humana se estabeleceu juntamente 

com a imposição do lema de que “tudo que é, é certo”.  Este se tornou o guia necessário para 

livrar o entendimento humano de possíveis inclinações aos preceitos obscuros da metafísica. 

Tratou-se da motivação necessária para despertar no homem o sentido do projeto do 

Esclarecimento; um emblema que além de proporcionar o impulso otimista do século, ainda 

fundamentou as condições para impedir o conhecimento de sucumbir em preconceitos. Isso 

porque os argumentos metafísicos eram inconsistentes e comumente estavam fadados às 

superstições. Assim, este lema foi a preparação do solo do esclarecimento para a implantação da 

noção de critique que comandou, em meio à sociedade das luzes, o discernimento para julgar a 

boa ordem dos efeitos intelectuais, nos devidos limites da razão. 

Rousseau se põe nessa investida otimista ao se pronunciar em defesa de uma natureza 

sadia para o homem. Esta, além de projetada contra o dogma da queda, se escreveu com a 

positividade primordial para levar adiante uma escala de desenvolvimento; paralela aos planos 

esclarecidos, e em busca do sentido crítico que concedia aos pensadores da época, a liberdade de 

absorver e julgar as movimentações intelectivas. Tais procedimentos são encontrados em 

inúmeras passagens em que ele condena à educação dos livros, naquele êxito em que se 

proclamava, a partir destes, a sabedoria como solução para os problemas da humanidade.  Assim 

o crítico Rousseau se expressa: 

 
Nunca conceberei que aquilo que todo homem é obrigado a saber esteja encerrado em 
livros e que aquele que não está ao alcance nem desses livros, nem de pessoas que os 
entendam sejam punido por uma ignorância involuntária.  Sempre livros! Que mania! 
Porque a Europa está cheia de livros, os europeus os consideram indispensáveis sem 
pensar que em três quartos da terra os livros nunca foram vistos.59 

 
Foi por este caminho que as idéias de Pope e Leibniz60 se manifestaram como pano de 

fundo, e não foi à toa que a Ilustração encontrou sua razão lógica de ser. Posterior à difusão da 

                                                                                                                                                              
certo” -  reconhecidas nos pensamentos de Pope e Leibniz eram expressões do lema necessário pra demonstrar o 
axioma da existência humana “esclarecida” em detrimento das causalidades metafísicas.  
59 ROUSSEAU, J-J.  Emílio. p 432 
60 Na primeira metade do século XVIII encontramos uma grande difusão dos conceitos leibnizianos 
descontextualizados do sentido encontrado em sua teoria do conhecimento. A principal obra de Leibniz, Os 
Nouveaux essais sur l’entendement humain, só ganhou divulgação após o ano de 1765, quando já havia se 
manifestado a maior parte das idéias da época.  Particularmente nos pensamentos de Voltaire e Rousseau, alguns 
desses conceitos são conduzidos nos  mais diversos aspectos, e a variação adquirida para explicá-los em conexão 
com as mais diversas considerações, acabam por abordá-los destituídos de sua verdadeira dimensão epistemológica.  
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necessidade de pôr de lado o que não pudesse se explicar claramente, o pensamento crítico se 

definia como expressão da verdadeira ordem natural, descoberta com a “libertação racional”. No 

entanto, essa liberdade de pensamento ocasionou um turbilhão de posicionamentos críticos. Foi 

assim que, poetizando a competência ou incompetência desses escritos críticos e nessa atmosfera 

livres, em confronto com a emissão dos maus juízos sobre as coisas, os poemas poperianos 

esboçaram a ideologia da época.  

A Preocupação se manteve diante da representação do maior risco para o gênero humano: 

entediar os indivíduos pelos seus maus escritos ou desorientá-los por orgulhá-los com meras 

perspectivas parciais, argumentadas, porém, como se considerassem o todo. Os juízos aparecem 

aí como a maior inquietação dos escritores críticos e, a analogia de Pope, para os julgamentos 

humanos, tais como relógios que nunca coincidem as horas, mas que cada indivíduo tende a  

guia-se pelo seu61, expressa a parcialidade da faculdade de julgar: “Se é verdade que os escritores 

são parciais quanto aos seus talentos, não é menos verdade dos críticos quanto aos seus 

julgamentos?”.62 

  Para Pope, a descrição da capacidade de julgar, como imanente ao homem, dava 

prosseguimento às más formas de julgamento.  As idéias das coisas daí resultantes sustentavam-

se sobre a compreensão de que expressavam, a partir da disposição crítica, a verdadeira natureza 

das coisas. Dessa forma tendia a influenciar o senso dos outros e, provocar um entendimento 

comum em conformidade com as perspectivas ideais de cada autor crítico. Por conseguinte, os 

resultados disso não se restringiam à esfera daqueles que escreviam com o objetivo de persuadir, 

mas também àqueles que eram passivos ao aceitar a persuasão. A impotência do “nada 

pronunciar” ao orientar-se pelo próprio pensamento, consistindo em restringir-se a utilizar um 

senso insensato, exprimia um indivíduo crítico condenado porém, a julgamentos maledicentes: : 

Na expressão do Ensaio sobre a Crítica Pope canta: 

 
Se olharmos mais de perto veremos que a natureza pôs as sementes do julgamento em 
nossa mente... porém.. o falso saber desfigura o bom senso... e alguns fizeram o 
estardalhaço do sentido da Natureza na forma mais tola. Em busca do juízo perderam 
seu senso comum, e então moveram a crítica para sua própria defesa: todos nascem 

                                                                                                                                                              
A validade objetiva dos conceitos fundamentais do conhecimento cede lugar às coerências das necessidades 
explicativas das considerações de cada pensador, consumadas anteriormente à publicação dos Nouveaux essais. 
61 No Poema de Pope “An Essay on Criticism” encontramos: “ ‘T is with our judgments as our watches, none 
Go just alike, yet each believes his own” p. 36. (Vv.  10-11) 
62 Cf. Pope.  An Essay on Criticism (Vv. 18-19) 
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semelhantes, possam ou não escrever. Se não pela impotência, por uma maledicência 
adversa tão impetuosa quanto a original. 63 

 
 Não obstante, a emissão dos maus juízos não configurou o centro principal das 

preocupações de Pope. Outrossim, a importância dos julgamentos não consistia na forma de seus 

pronunciamentos, mas na Luz inerente à Prudência64 nos juízos:  

 
Um juiz perfeito interpretará cada palavra com perspicácia . E entenderá o espírito do 
autor  que escreveu. Na visão do Todo, não buscará desprezar os defeitos encontrados. 
Onde a natureza induz, e extasia o intelecto; não há como perder o deleite por causa de 
erros estúpidos. O verdadeiro prazer está em se fascinar com a perspicácia de julgar.65 

 
 Para o poeta inglês, as regras da natureza são se separam da constituição natural humana: 

“Estas Regras descobertas há tanto tempo não foram frutos da imaginação, ainda sim são a 

Natureza, mas a Natureza metodizada; A Natureza, como a liberdade, é submetida, às mesmas 

leis que ela mesmo dita.66”. O homem enquanto parte da  Natureza é descrito no Ensaio sobre a 

crítica  pelo mesma ordem da inteligência divina: “Primeiro segue a Natureza, e sua estrutura de 

julgamento; por seu justo padrão, que ainda é o mesmo; Natureza infalível, silêncio da divina 

inteligência; luz límpida permanente e universal” 67; para se assentar no Ensaio sobre o homem 

no entendimento deste como um espelhamento da Ordem divina do universo: “Em todo mal 

parcial, o bem é universal. Mesmo com a arrogância orgulhosa, que engana a razão com o erro. 

Uma verdade é clara: Tudo que é, é certo.”68 

 Fundamentada na idéia, tal como descrita em Pope, de que “tudo que é, é certo” e na 

proposição de que “Tudo está bem”, a Ilustração desejou superar a crença do mal como causa da 

                                                 
63 POPE, Alexander. An Essay on Criticism:  “Yet if we look more closely, we shall find /Most have the seeds of 
judgment in their mind: /... But ... Sob y false learning is good sense defaced:/... And some made coxcombs Nature 
meant but fools. /In search of wit these lose their common sense,/ And then critics in their own defense:/Each burns 
alike, who can, or cannot write,/ Or with a rival’s or an eunuch1s spite” (V.v 19-20; 25; 26-30) 
64 A prudência é levantada aqui na dimensão própria do pensamento grego antigo. A Ilustração se estabelece na idéia 
da sabedoria racional imanente à prudência moral como na φρόνησις   grega – sabedoria que difere nessa direção do 
sentido de σοφία (sabedoria).  Diante das prioridades que os homens davam em suas respectivas classes de vida, 
entregues ao prazer (ήδονή) ou consagrando-se à prática da virtude ( άρητή), pela sabedoria enquanto prudência 
(φρόνησις) os indivíduos entendiam a moderação das atitudes provenientes da sensatez enquanto virtude do sábio. 
65 A perfect judge will read each work of Wit/ With the same spirit that its aothor writ,/ Survey the Whole, nor seek 
slight faults to find /Nor lose, for that malignant dull delight,/ The gen’rouns pleasure to be charm’d with Wit. (Vv. 
233-238) 
66 Those Rules of old discovered, not devis’d,/Are nature still, but Nature methodiz’d;/Nature the same laws which 
first herself ordain’d.  (Vv. 88-91) 
67 First follow Nature, and your judgment frame/ By her just Standard, which is still the same: /Unerring Nature, still 
divinely bright,/ One clear, unchang’d and universal light (V.v 68-71) 
68 POPE, Alexander.  Ensaio sobre o homem: “All partial evil, universal good: / And, spite of pride, in erring 
reason’s spite,/One truth is clear: WHATEVER IS, IS RIGHT. (Vv. 292-294) 
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fraqueza do homem, e desobstruir as barreiras para atingir a felicidade geral do gênero humano; 

reiterada pela crença leibniziana de que estamos no “melhor dos mundos possíveis”, em 

conseqüência de comportar o mínimo de mal subsistente.  

Nas palavras de Cassirer: 

 
Com a filosofia de Leibniz surge uma nova potencia espiritual; nela não só se muda o 
conteúdo da imagem do mundo, senão que irrompe uma nova forma e uma nova 
tendência fundamental do pensar ... Também aqui a unidade, a universidade e a 
simplicidade, a igualdade lógica, aparecem como a meta final e mais alta do 
pensamento.  Todos os princípios verdadeiros, na medida em que pertencem ao reino 
das verdades “eternas”, estritamente racionais, são princípios “virtualmente 
idênticos”, que podem ser reduzidos ao princípio de identidade e de contradição.69   

 
O debate crítico de Rousseau, em que fica claro a sua admissão aos sentidos otimistas das 

idéias de Pope e Leibniz, se estabelece na discussão com Voltaire.  Este, além de se opor ao jogo 

arrazoado do genebrino, o expressa no ímpeto da mais profunda ironia: ambos pensadores 

convergiam na idéia da dimensão estrutural da época como resultada de uma construção 

epistemológica, mas divergiam quanto às pilastras que pretenderam demolir daquela estrutura. A 

só razão, que segundo a maioria dos pensadores enciclopedistas, promoveria a felicidade dos 

indivíduos através do caráter imediato e concreto do mundo terreno, para Rousseau aparece como 

preconceituosa, e para Voltaire, as margens desse preconceito apontava para a insuficiência. 

Toda a Obra de Voltaire consistiu em zombar das expectativas que se construíram sobre o 

conhecimento decorrente daquele otimismo. A fé ali existente, tão dogmática sobre a crença de 

resolver todos os problemas entre os homens, quanto àquela que outrora pretenderam refutar, 

punha toda a solução na difusão de um amontoado de escritos. Para ele, embora Rousseau tivesse 

desprendido tanto esforço para negar-se enquanto letrado e crítico, da mesma forma utilizou-se 

dos escritos críticos; e  em vez de preconizar as envolturas do Esclarecimento, demolia junto a 

este a própria condição do gênero humano: 

 
Agradareis aos homens, a quem dizeis suas verdades, mas não os corrigireis....Os 
letrados fazem estardalhaço de todas essas pequenas desavenças, o resto do mundo as 
ignora ou ri delas...Os espinhos ligados à literatura e a um pouco de reputação não 
passam de flores em comparação com outros males que, desde sempre, inundaram a 
terra.70 

  

                                                 
69 CASSIRER.  Filosofia de la Ilustracion. P. 40 (grifo nosso) 
70 VOLTAIRE.  Carta a Rousseau de 1755.  In. ROUSSEAU, J-J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens. São Paulo: Martins Fontes, 1993. P. 219 
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 Rousseau teve consciência dos motivos de Pope e Leibniz para ultrapassar os preceitos 

que submergiam a natureza humana como suporte da existência do mal. De fato se plantou nesse 

solo e, ao iniciar seu Emílio nesse fundamento, estabelece seu princípio da natureza humana 

através da “igualdade lógica” descrita por Leibniz71; significante dos princípios de sua política: 

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

homens”72  

 Abandona assim a argumentação ontológica do mal e redimensiona-o enquanto problema 

ético: todo mal é ação humana e encontra suas causas em sociedade. Além disso, analogamente 

ao seu conceito de “natureza humana”, já se encontrava em Leibniz as proporções do princípio da 

identidade e da contradição. Pela primeira, se descrevia o sentido “natural” do homem, 

encontrado em seu princípio moral da “igualdade das consciências”. A necessidade de apresentar 

a relação homem/sociedade precisava ser vista sobre uma nova luz, e essa se deu na investigação 

de como o homem está implicado e fundado na sociedade. Ela contudo, não é uma relação de 

subsunção, mas é onde está sempre pressuposta a liberdade. E pelo segundo – o princípio da 

contradição - se expõe sua crítica à aparência desenvolvida pela sociedade Ilustrada, na medida 

em que esta fomenta a contradição do indivíduo consigo mesmo, enquanto nele não se identifica 

o homem enquanto outro, mas subordinado ao amor próprio: problema este que suscita a idéia de 

razão universal, sobre a qual Rousseau direciona sua crítica. 

 Certamente a apreensão do problema do mal mudou de sentido em relação à forma 

denotada no “período das trevas”, e a maneira de se deparar com as misérias humanas não se 

encontrava mais de acordo com uma natureza humana “humilhada”. O pronunciamento do 

Gênesis bíblico relevava-se diante disso a partir do conhecimento do homem, e a sentença de 

Pope passa a ser percebida como assegurada pela própria Revelação cristã:   “ Deus criou ... e viu 

que era bom”.73 O mal sai da dimensão ínfima do homem e entrega sua fraqueza aos preceitos da 

sabedoria.  

Assim, a argumentação lógica da origem do mal deixa de apresentar uma ligação 

necessária com a coerência religiosa: com a de afastar-se dos princípios metafísicos. A 

contradição existente entre a omnipotência e bondade divinas e a existência do mal, não pôde 

                                                 
71 A meta da “igualdade lógica” aparece em Rousseau como cobertura de seu campo político; idéia que ficará mais 
clara com as disposições do genebrino em torno da “Consciência”, da qual se dedicará a terceira parte deste trabalho. 
72 ROUSSEAU.  Emílio.  P. 07 (grifo nosso) 
73 Trata-se de expressões escritas no  Gênesis bíblico que expressa o juízo divino sobre as coisas criadas pelo próprio 
Deus. 
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mais esgotar-se nas determinações racionais de um conhecimento humano finito. Em 

conseqüência, a possibilidade da  existência dos mundos responde ao princípio de não 

contradição, na medida em que o princípio dos “estados ótimos”, preceito fundante do otimismo 

ilustrado, se afirma contra àqueles que condenavam a Deus por não haver criado um mundo 

melhor, a pesar da omnipotência e da infinita bondade. Tratava-se portanto, de resolver a 

contradição da existência do mal pelo argumento da existência do mundo; e o “otimismo” de 

Leibniz e Pope74 se configuram assim, em última análise, como aceitação da vontade divina. 

Para Voltaire, contudo, a crença otimista que o século XVIII pôs na atitude de uma razão 

Esclarecida, em nada justificava a idéia de Progresso, traçada como efeito necessário dessa 

atitude racional. O princípio dos “estados ótimos” descrito por Leibniz e o “otimismo cósmico” 

de Pope, nada refletiria na ordem do mundo, e os preceitos e a confiança da Ilustração, nos vãos 

conhecimentos por ela produzido, se estabeleceria na proporção de um átomo infinitamente 

pequeno  pretendendo significar algo diante do universo.75 Igualmente, as reais inquietações da 

humanidade não poderiam se restringir ao entendimento da relação necessária entre razão e 

felicidade, através de simples aforismos destituídos de sentido: “mas como os outros [mundos] 

seriam possíveis, se eram impossível que existissem?”76   

Diante disso, para o filósofo satírico, qualquer tragédia natural era suficiente para assolar 

aquele ideal sublime da razão. As preocupações haviam de ser direcionadas para as catástrofes 

naturais; barreiras que impediriam o otimismo do século: fosse na direção seguida pela explosão 

de conhecimentos naquela Europa, fosse na crítica ao esforço vão de Rousseau em se opor 

criticamente aos “amigos que começaram o dicionário enciclopédico”77. Mesmo antes do 

terremoto de Lisboa78, razão de seu Cândido, onde o pensador ridiculariza a mesma idéia do 

                                                 
74 Cf.  VIZIOLI, Paulo. Alexander Pope: o poeta da razão. In. POPE, Alexander. Poemas. São Paulo: Nova 
Alexandria, 1994.  p. 23 
75 Esse foi o sentido da crítica à Ilustração travada no Micrômegas: história filosófica de Voltaire. Os filósofos da 
terra, os quais são vistos como “insetos filosóficos”, que tentam responder para um gigante – representante do 
universo -  sobre a felicidade: “ Nós temos mais matéria do que é necessário – disse ele – para fazer muito mal, se o 
mal vem da matéria, e temos espírito em demasia, se o mal vem do espírito”.  
76 VOLTAIRE.  O filósofo ignorante. In. Contos. _____. Porto Alegre: Globo, 1972. p 313 
77 VOLTAIRE.  Carta a J-J. Rousseau de 30 de agosto de 1755. p. 218 
78 Segundo Villar, Em 1753, a Academia de Berlin propôs como tema de discurso literário a tese de Pope, a ser 
premiada no ano de 1755.  Mesmo ano em que ocorreu a catástrofe do terremoto de Lisboa que vitimou milhares de 
pessoas. A idéia do “tudo está bem” aí estabelecida demonstra o clima generalizado da preocupação de cunho 
religioso com a precedência das misérias humanas. A necessidade dela se deu na importância de se criar o otimismo 
racionalista que superaria o problema do mal moral, que se mantinha como obstáculo para se atingir a felicidade. A 
catástrofe traria mais tarde uma resposta relativa a essa problemática e a proposta para uma análise da proposição. 
Para o início da segunda metade do século, o episódio proporcionou uma grande inquietação das consciências a cerca 
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“melhor dos mundos possíveis” de Leibniz,  o Memnon79 seis anos antes já satirizava a 

argumentação do “Tudo está bem”. 

Outrossim, ele não acreditou nas fórmulas racionais que designavam a todo custo uma via 

direta e necessária do conhecimento para o êxito do homem. A sátira filosófica Memnon visa 

demonstrar isso: o personagem cai em desgraça ao tentar conseguir a felicidade deixando-se 

conduzir unicamente pela razão: ““Para ser bastante sábio, e por conseguinte bastante feliz”, 

considerou Memnon, “basta não ter paixões””.80 Assim, a historieta mostra as desventuras da 

idéia da sabedoria perfeita destituída das paixões dos homens, e o equívoco daqueles que 

pensavam na possibilidade da igualdade perfeita entre os indivíduos. A visão do espírito celeste 

que aparece ao Memnon atormentado por suas desgraças, visa criticar essa idéia, relatando que 

um mundo de iguais, faz parte daquela mesma condição leibniziana que cogitava “o melhor dos 

mundos possíveis” na impossibilidade da existência de outros mundos. Na estrela onde habita o 

“indivíduo celestial” do conto, não há desgraças humanas por não haver nada de humano:  

 
Eis aí aventuras que nunca nos acontecem no mundo em que habitamos – observa o 
espírito... Nunca somos enganados pelas mulheres, porque não as temos; não nos 
entregamos a excessos em mesa, porque não comemos; não temos barroteiros, porque 
não existe entre nós nem ouro nem prata; não nos podem furar os olhos, porque não 
temos corpos à maneira dos vossos; e os sátrapas nunca nos fazem injustiça, porque na 
nossa estrela todos são iguais.81 

 
  Em expressão da arte de bem viver que deu palco ao entusiasmo dos fins, aos quais a 

sabedoria se estabeleceu enquanto meio, o conto voltairiano expandiu as perspectivas da 

felicidade às satisfações das paixões humanas. A ironia se dá contra todos aqueles que, em meio 

as elaborações dos discursos morais, propunham a prudência como a virtude almejada. Esta 

levaria o homem ao discernimento necessário para bem conduzir-se pelo próprio pensamento. Os 

pólos da sabedoria e da felicidade, estabelecidos respectivamente como pontos de partida e de 

chegada, se regravam em torno das perspectivas que propunham uma real mudança, com fins de 

ultrapassar a racionalidade metafísica, de modo a atingir a felicidade no mundo terreno. Mas para 

                                                                                                                                                              
da fundamentação do otimismo. E cada vez mais vai se relevando a idéia de que aquele racionalismo que imperava 
se demonstrava  inoperante.  
79 Memnom, homônimo do herói etíope que depois de morto ganhou de Zeus sua vida de volta e mais a 
imortalidade. Assim, como o etíope, o Memnon de Voltaire continua vivo mesmo após todas as desventuras sofridas, 
e conseguiria a felicidade desde que abandonasse a idéia da “sabedoria perfeita”. Memnon ou o resoluto dos gregos 
se figura assim no Memnon determinado de voltaire 
80 VOLTAIRE. Memnon. p. 103. 
81 VOLTAIRE. Memnon. P. 106 
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ele, os rumos daquela razão, que em seus  pronunciamentos depositavam as condições da 

felicidade do gênero humano na crença dos méritos da só razão, não passava de desejos 

visionários de escritos inoperantes. 

 As argumentações de Voltaire certamente se referiram à igualdade entre os homens 

defendida por Rousseau.  As influências das idéias de Pope que enredaram a crença otimista da 

felicidade para os homens, não se realizaria, para o pensador francês, através da sabedoria: “ainda 

hás de ser bastante feliz, contanto que não faças o tolo projeto de ser perfeitamente sábio”82.  A 

partir disso se dá a contestação do pretenso otimismo poperiano a partir do qual Rousseau inicia o 

Emílio: “Tudo está bem”83. Dessa forma, afirma o Memnon de Voltaire: “- Ah! – exclamou 

Memnon. - Bem se vê que certos poetas, certos filósofos, não têm razão nenhuma em dizer que 

tudo está bem.”84   

 A ocorrência do terremoto de Lisboa foi assim, a desculpa que faltava para que Voltaire 

fortalecesse suas críticas contra a época, e conseqüentemente para que levantasse seus 

argumentos sobre as condições das misérias humanas. Em tom vingativo escreveu um poema 

atacando Pope e todos aqueles que acreditavam no Esclarecimento de que a razão resolveria os 

problemas dos males da humanidade: que o episódio servisse de “lição para heróis e sábios...”: 

 
Filósofo intrépido fortalece minh’alma ... 
Cobre-me com os raios dessa pura chama 
Nessa noite de erro, onde o mundo está sumido 
Funda se é possível uma débil luz... 
Alguns traços escapados de uma útil moral 
... seus escritos mordazes ... 
Pope aprofundou o que fez aflorar ... 
Levou a luz ao abismo do ser 
E o homem, só com ele, aprende a se conhecer... 
A arte dos versos é, em Pope, útil para o Gênero humano ... 
... Que livre Paris de seus penosos apuros 
Ou escreva em belos versos uma péssima cena... 
Se queres outro objeto para vossa inteligência ... 
Há de buscar seus traços no fundo de nossos corações ... 
Se Deus não está em nós, então nunca existiu...85 

 

                                                 
82 VOLTAIRE. Memnon. P. 107 
83 ROUSSEAU. Emilio. P. 07 
84 VOLTAIRE. Memnon. 107 
85  Linhas selecionadas do “Poeme sur lê desastre de Lisbonne”. In. VILLAR, Alicia. Voltaire-Rousseau: Em torno 
al mal y la desdicha. Madrid: Alianza Editorial, 1995. p. 116_136. 
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 Sem dúvida, a jocosidade da censura de Voltaire, em relação ao teor da crítica à atitude 

passional da forma de universalização da Razão das Luzes, realizada pelo pensador de Genebra, 

se transformara na negação das paixões humanas. A falta destas aparecem no Memnon como a 

causa das desgraças, e a obra do genebrino como expressão do mais autêntico repúdio à 

verdadeira condição da natureza humana. Rousseau, contudo, se defende das acusações de seu 

opositor, e na carta escrita ao pensador antes mesmo da tragédia em Lisboa, já eximia-se da 

crença do conhecimento como solução dos problemas da humanidade, entretanto, reafirmava o 

poder dos homens em aprofundar suas misérias: 

 
...estou de acordo até no tocante aos males ligados à humanidade e que parecem 
independentes de nossos vãos conhecimentos ... [mas] os homens abriram sobre si 
mesmos tantas fontes de misérias que, quando o acaso desvia alguma delas, não são 
muito menos inundados por elas.  Aliás, há na progressão das coisas ligações ocultas que 
o vulgo não percebe, mas que não escaparão aos olhos do sábio quando este quiser 
refletir sobre elas”86 

 
 Ratifica assim suas reais pretensões de demolir a estrutura de pensamento que sempre 

comandou a desigualdade entre os homens.  Ao levar ao extremo sua conceituação da natureza 

humana, pretendeu menos exaltar as etapas reais do desenvolvimento da humanidade do que 

traçar a construção progressiva da moral ilustrada na demonstração de que esta 

seguia87distanciada do ideal almejado pela estrutura do Humanismo: 

 
...embora tenhais qualificado de livro contra o gênero humano um escrito em que eu 
defendia a causa do gênero humano  contra ele mesmo...ao pintar as misérias humanas, 
meu objetivo era desculpável, e mesmo louvável; pois mostrava aos homens como eles 
próprios produziam suas desgraças e, conseqüentemente, como podiam evitá-las.88 

 
 Assim, toda a sua crítica às paixões humanas89 consistiu em responsabilizá-las como 

causas dos males sociais90; que dessa forma não podem ser restritas à expressão de um indivíduo 

em particular, mas fundamentalmente às razões sociais que motivaram, nos indivíduos, a 

                                                 
86 ROUSSEAU.  Carta a Voltaire sobre a providência. In. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a Christophe de 
Beaumont e outros escritos sobre religião e a moral. Tradução de José Oscar de Almeida Marques... [et al].  São 
Paulo: Estação Liberdade, 2005.  p. 122 
87 Cf ARBOUSSE –BASTIDE, Paul. Vida e obra de Jean-Jacques Rousseau. In. Obras I. p. CXXXIV. 
88 ROUSSEAU.  Carta a Voltaire sobre a providência. 1756. 123 
89 No Emílio ele contesta a ironia de Voltaire: “Nossas paixões são o principal instrumento de nossa conservação; 
portanto, é uma tentativa tão vã quanto ridícula querer destruí-las... Ora, eu acharia aquele que quisesse impedir que 
as paixões nascessem quase tão louco quanto quem quisesse destruí-las, e que aqueles que acreditam que tenha sido 
esse o meu plano até aqui com certeza entenderam-me muito mal” (287e) 
90 A passagem também aparece na Carta a Beaumont: “Examinei as conseqüências dessa contradição e vi que ela, 
sozinha, bastava para explicar todos os vícios do homem e todos os males da sociedade” p. 78 



46 
 

corrupção de seus princípios morais. Por essa mesma razão, o mote sobre o qual se ergueu o 

problema do mal não se condicionava tão somente a um simples direcionamento do indivíduo à 

felicidade, mas antes ao questionamento tanto do conhecimento quanto da própria existência do 

homem.  

  Na Ilustração, a transposição do entendimento sobre as Causas saiu do quadro 

metafísico para o limite do conhecimento; e a quarta causa aristotélica, utilizada para responder 

às pretensões escolásticas da finalidade e do bem91, enquanto contrária à existência do mal, 

apareceu nas Luzes excomungada pela busca da felicidade. Voltaire também se preocupou com 

estas questões e logo percebeu a contradição metafísica existente entre a omnipotência e a 

bondade divinas:  “se o embaraço da origem do mal vos forçava a alterar alguma das perfeições 

de deus, porque querer justificar seu poder por sua bondade?”92 Esse argumento o leva também a 

contestar, o que para ele aparece como a contradição do século otimista: a sabedoria humana em 

nada interferiria nos “males que sempre inundaram a terra”93, e por conseqüência, nenhuma 

finalidade existiria numa tal busca de felicidade para o homem. 

 E sobre isso recebe a seguinte resposta de Rousseau:“quanto aos males físicos, se a 

matéria sensível e impassível é uma contradição, como me parece ser, eles são inevitáveis em 

todo sistema do qual o homem faça parte; e então a questão não é por que o homem não é 

perfeitamente feliz, mas porque ele existe”94.  E mais adiante: 

 

Todas as minhas censuras são contra vosso poema sobre o desastre de Lisboa, porque 
esperava dele efeitos mais dignos da humanidade que parece tê-lo inspirado.  
Reprovais a Pope e a Leibniz por insultarem nossos males, ao sustentar que tudo está 
bem, e ampliais tanto o quadro de nossas misérias que delas agravais o sentimento.95 

 

 Disso se conclui que a refutação das paixões, realizado por Rousseau, se posiciona em 

verdade contra os princípios de uma época que conduzia os homens pelos mesmos caminhos de 

suas misérias. Diante disso dialoga ainda com Voltaire: “conquanto sejam necessários filósofos, 

                                                 
91 Em 983b da metafísica de Aristóteles encontramos a definição da quarta causa como a finalidade e o bem.  A 
causa final aparece aí como finalidade de toda geração e de toda mudança.  Nas éticas aristotélicas o tema ganha 
abrangência, e a causa final, o seu verdadeiro objetivo de atingir o bem supremo da natureza como um todo.  A ética 
aparece assim como ciência prática, o fim, com o propósito inseparável da existência do homem.    
92 ROUSSEAU. Carta a Voltaire sobre a Providência. p 122 
93 VOLTAIRE. Carta a Rousseau p. 219  
94 ROUSSEAU. Carta sobre a  Voltaire sobre a providência.p. 123 
95 ROUSSEAU. Carta a Voltaire sobre a Providência. P. 122 
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historiadores e sábios para esclarecer o mundo e conduzir seus cegos habitantes, se me disse a 

verdade o sábio Memnon, não conheço nada tão louco como um povo de sábios”.96   

As razões do desentendimento dos pensadores seguem o mesmo caminho da 

racionalidade. Conquanto nosso pensador siga as pretensões de um restabelecimento nas vias da 

natureza, para o pensador francês a mesma natureza aparecia como uma via desprezível para a 

felicidade dos homens. A vã racionalidade, conferida pelo genebrino como fruto do egoísmo dos 

homens, resultava no preconceito na medida em que a superioridade, na qual se autocolocava o 

pensamento Esclarecido, expressava a arrogância intelectual como “idade da razão”: fim para o 

qual deveriam caminhar todas as almas. Para isso bastava que as ensinassem a caminhada: 

“porém – afirma Rousseau -  neste século sábio, só se vêem mancos querendo ensinar os outros a 

andar”97  

 O genebrino, todavia, se transforma nO Ingênuo98de Voltaire, caricaturado na figura do 

Hurão.99 Em verdade um europeu que se criou nos costumes dos selvagens da Hurônia, onde 

adquiriu as características de um indivíduo honesto, sincero e alheio às convenções dos povos 

europeus. A história segue com o esforço do Hurão em conseguir seus objetivos, viajando pelos 

países europeus100, e termina  com seu fracasso, ao perceber que toda sua luta foi em vão. A 

analogia com os traços criticados do mais ferrenho defensor da virtude, descreve os meios 

buscados por um otimista tolo, na utopia de pretender resolver os problemas da humanidade. 

Desprovida de eficácia prática e distante da dimensão concreta dos males humanos, para Voltaire, 

a restrição das paixões humanas, através de uma fé exagerada na razão, como conveio a 

Rousseau, não poderia constituir-se por enunciados superficiais acerca do problema do mal.  

Voltaire critica a tese do homem natural do pensador de Genebra, por esta fundamentar-se 

em um exagerado extremismo racionalista. Apesar do genebrino pretender desconstruir uma 

                                                 
96 ROUSSEAU. Carta a Voltaire de 10 de setembro. p 223 
97 Idem 
98 Obra de Voltaire, escrita em 1767. Nas notas sobre os textos de Voltaire, Sérgio Milliet afirma que a composição 
do Conto voltaireano O Ingênuo, objetivou expor uma crítica à tese de Rousseau sobre o homem natural. 
99 Rousseau havia afirmado no Emílio: “É mais do que evidente que as sociedades científicas da Europa, não passam 
de escolas públicas de mentiras, e com toda certeza há mais erros na Academia de ciências do que em todo um povo 
de hurões. Já que quanto mais os homens sabem mais eles se enganam, o único meio de evitar o erro é a ignorância”. 
(Emílio. p. 277) 
100 Em seu Emílio, em suas Confissões e no Emílio e Sofia Rousseau expressa a necessidade de conhecer os homens 
de todo mundo.  Esse objetivo visa criticar uma razão universal que não passa de ideologia. 
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forma preestabelecida do entendimento101, Voltaire interpreta que ele havia se preocupado apenas 

com uma linha muito tênue da existência humana.  

 O problema do mal moral, nas argumentações do irônico, jamais expressou os verdadeiros 

problemas da humanidade. Apesar de ter sido a causa da transposição da forma de pensamento, 

se tratava de uma esperança fantasiosa, e o otimismo Ilustrado em nada solucionaria as 

calamidades que sempre existiram no mundo. A relação do conhecimento montada sobre o 

espírito e a matéria, trazida do dualismo cartesiano, não moveria a ordem em que se constituiria o 

universo; e a forma zombeteira encontrada por ele para criticar uma época, se expandia contra 

todos os que pretenderam, a partir daí, encontrar a felicidade. Rousseau em resposta repreende-o: 

 
 Para voltar, Senhor, ao sistema que atacais, creio que não se pode examiná-lo 
convenientemente sem distinguir, com cuidado, o mal particular, de que nenhum filósofo 
jamais negou a existência, do mal geral, que o otimismo nega.  A questão não é saber se 
cada um de nós sofre ou não, mas sim se é bom que o universo exista, e se nossos males 
são inevitáveis na constituição deste.  Assim, a adição de um artigo tornaria, parece-me, 
a proposição mais exata, e em lugar de tudo está bem, talvez fosse preferível dizer: o 
todo está bem, ou ainda, tudo está bem para o todo.  Fica bem evidente, então, que 
nenhum homem poderia dar provas diretas nem a favor nem contra essa proposição, pois 
tais provas dependem de um conhecimento perfeito da constituição do mundo e do 
objetivo de seu Autor, e esse conhecimento está incontestavelmente acima da 
inteligência humana.102 

 
O genebrino se põe contra a base da forma de entendimento em que se constituía a 

maioridade da razão.  Seu posicionamento divergente, representado no pólo oposto ao requerido 

pela Sabedoria, na expressão de seu homem natural, pretendeu apontar as verdadeiras causas dos 

males da humanidade, e o verdadeiro juízo acusatório indicaria a culpa não da ignorância, mas da 

própria sabedoria: “busquemos a primeira fonte das desordens da sociedade, descobriremos que 

todos os males dos homens lhes vêm muito mais do erro do que da ignorância e que aquilo que 

não sabemos nos prejudica muito menos do que aquilo que acreditamos saber.”103 Esses são os 

motivos que se estabelecem como etapas de seu método, os mesmos que apontam à crítica à 

razão ilustrada.  As comuns comparações do homem natural de Rousseau, com homens não 

                                                 
101 Em nota ao pensamento de Rousseau, no Jornal especial de resenhas, Nascimento afirmar sobre o século 
Ilustrado: “Nesse século, quase tudo é parecer, simulação, sob a aparência de rigor, de boas maneiras, de 
pontualidade.  Mas, ao fazer desmoronar esse mundo da forma, fixo e pronto, Rousseau dá início a um movimento 
determinado por novas forças criadoras” (Folha de São Paulo: Discurso Editorial/ USP/ UNESP/ UFMG/ Folha de 
São Paulo. Nº 61, Sábado, 08 de Abril de 2000. Jornal de Resenhas especial – 3. NASCIMENTO, Nilton Meira. O 
relógio de Rousseau. 
102 ROUSSEAU.  Carta a Voltaire sobre a providência. P. 125 
103 ROUSSEAU.  Carta a Voltaire de 10 de Setembro. P. 223 
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civilizados, têm como pano de fundo as argumentações críticas aos planos universais da razão 

européia. Fica claro, portanto, que o “bom selvagem” não é um homem primitivo, mas a 

postulação  inicial de onde decorre um progresso de acontecimentos. Esta é necessária para a 

demonstração da sociedade como uma instituição humana, e que conseqüentemente pode ser 

transformada. Entretanto, para o genebrino, a sabedoria propagada pelo século das luzes não 

atingia os verdadeiros princípios do projeto do século.  A razão prática universal  não comportava 

o  objetivo do conhecimento humano.  Para Rousseau ela não foi mais que um jogo de opiniões 

reduzido às descrições dos dois partidos enciclopédicos, cada qual restrito à  pretensão de 

postular a verdade sobre as coisas. A relação entre espírito e matéria havia levado para o solo 

ilustrado mais problemas que soluções para o conhecimento do homem. 

Outrossim Voltaire se posicionou a favor da ignorância quanto à natureza da matéria ou 

do espírito. Não invalidou com isso, o argumento da existência de um ser supremo104, mas se 

absteve de pronunciar-se para além do conhecimento sensível.  Insistiu sobre impossibilidade de 

consagrar um dos caminhos, pois toda imprecisão sucumbia em dogmas.  Para ele, portanto, tanto 

quanto para Rousseau, não fazia sentido qualquer abordagem em nível epistemológico que 

pretendesse resolver os problemas da humanidade. Em relação ao conhecimento próprio das 

coisas, afirmava não poder invalidar o dualismo cartesiano, insistindo na existência de dois níveis 

ontológicos, mesmo que não se pudesse afirmar o que existe em meio a relação deles105: afirma 

ser um corpo que pensa, mas longe de defender as idéias materialistas, as criticam por 

comumente  inclinar-se ao ateísmo.106 

É a partir disso que, longe de manifestar uma disputa acirrada quanto as pretensões 

voltaireanas, Rousseau concorda com seus princípios na ordem em que seguem as posições dos 

problemas da relação do conhecimento. Assim ele revela a Voltaire na Carta sobre a providência, 

em que deixa claro a oposição quanto às pronúncias acadêmicas francesas:“..ao ler o conjunto de 

vossas obras, a maioria delas oferecem as idéias mais altas, mais suaves, mais consoladoras da 

Divindade; e prefiro um cristão ao vosso modo do que ao modo da Sorbonne.”107 

Essas argumentações se explicam na disputa dos dois partidos enciclopédicos entre os 

quais Rousseau estabelece sua posição quanto aos princípios que regem a natureza huma 

                                                 
104 Essa argumentação é demonstrada no conto Filósofo ignorante. 
105 Cf. SOUZA, Maria das Graças de . A tentação  materialista de Voltaire. Discurso. Departamento de Filosofia da 
FFLCH da USP, São Paulo, v. 17, 1988.. P. 78 
106 Argumentação é demonstrada em seu Tratado de metafísica  
107 ROUSSEAU. Carta a Voltaire sobre a Providência. P. 132  
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CAPÍTULO 2 - O PARTIDO CRISTÃO 

 

 2.1 - O problema do mal 

 

O choque entre os partidos cristão e filosófico se manteve sobre a estrutura da natureza 

humana, e Rousseau não teria sido o único a perseguir caminhos que dispuseram uma estrutura 

moral na linha de afastá-la das restrições dos dogmas da fé. A necessidade de guiar o homem por 

uma forma autárquica opositiva às atribuições humanas concernentes ao medievo proporcionou, 

no lado do partido Filosófico, muitas elaborações de conhecimento em posições radicais. O 

motivo estava na forma em que o partido Cristão compreendia o conhecimento natural fazendo-o 

permanecer atrelado à mesma metafísica escolástica ultrapassada desde o Renascimento; 

impedida, portanto, de estabelecer uma racionalidade independente de uma ordem Maior. Dessa 

forma, os preceitos cristãos ofuscavam ao homem o discernimento próprio a cerca do novo 

entendimento sobre a natureza das coisas. 

Não foi direta a intenção do genebrino de estabelecer uma oposição ao partido cristão 

protestante da Enciclopédia108. Apesar de apontar a maioria dos dogmas religiosos como 

desnecessários, todas as suas idéias se justificavam no sentido próprio da Santa Reforma 

Evangélica. Assim, como ele afirma nas Cartas da Montanha “Cada um era juiz competente da 

doutrina e podia interpretar a Bíblia, que é sua regra, segundo seu espírito particular”109.  E mais 

adiante  

a livre interpretação da escritura implica não somente o direito de explicar suas 
passagens, cada uma segundo seu sentido particular, mas o de permanecer na dúvida 
sobre aquelas que sejam duvidosas, e ter direito de não compreender aquelas que forem 
consideradas incompreensíveis.110 

 

                                                 
108 É importante notar que a Genebra de Rousseau recebia o estatuto de República esclarecida por conformar-se aos 
padrões do desenvolvimento científico e do liberalismo teológico. (Cf. TRAZ, Robert de. L'esprit de Genéve. Paris: 
Bernard Grasset, 1929. p. 25ss) Em 1714 foi divulgado naquele meio o que ficou conhecido como Cartas anônimas 
(redigida por um pastor protestante), muitíssimo difundida por afirmar como direito natural dos homens o poder de 
acompanhar as mudanças nas leis sociais fosse para aprovar fosse para reprovar o procedimento. (Cf.  Introdução da 
Cartas escritas da montanha. Trad. PISSARRA, Maria C P; SOUZA, M. G). Dessa forma, o rompimento com o 
partido cristão significava mais do que uma simples divergência de idéias. O espírito de Genebra se compunha por 
uma atmosfera político-religiosa, e a oposição ao partido cristão ganhava a dimensão política.  Assim ficam 
esclarecidas as idéias da Cartas da Montanha que é a expressão da autodefesa de Rousseau à acusação de 
estabelecer-se a favor da destruição da religião cristã e de todos os governos.  
109 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Cartas Escritas da Montanha. Tradução de Maria Constança Peres Pissarra [et al.]. 
São Paulo: EDUC; UNESP, 2006. p. 180. 
110  Idem. p. 183 



51 
 

Rousseau se manteve, portanto, sobre a esfera livre de sua própria razão, convencido da 

fraqueza do entendimento humano no julgamento de questões superiores às nossas luzes.111 

Contra o estatuto ontológico do mal, ele atestou que o bem da sociedade não pode ser confundido 

com “nenhum dogma inútil à moral”112. Os motivos da direção tomada se referiam às elaborações 

concernentes às explicações que tentavam chegar à dimensão primeira da realidade humana, 

confiando seus princípios para além do entendimento humano. Diante da dimensão do poder 

racional, tal estrutura não poderia ser vista senão como supersticiosa uma vez que orientava o 

homem dentro de uma estrutura de saber acima de sua compreensão: “Quando um homem não 

pode crer no que considera absurdo, não é culpa sua, mas de sua razão, e como poderia conceber 

que Deus o puna por não ter alcançado uma compreensão contrária à que recebeu dele?”.113 

Não foram leves as críticas filosóficas que também se apoiaram nesse procedimento. Os 

postulados do conhecimento escolásticos enquanto depositavam nos dogmas a força de seus 

princípios, apareciam para a Ilustração filosófica como preconceituoso, advindo de uma prática 

não justificada na dimensão do homem terreno. Bastava voltar os olhos para a forma de 

entendimento das verdades desses dialéticos do medievo e encontrar nelas o mesmo paralelismo 

fé/razão do conhecimento cristão enciclopédico.  Que não expressava portanto, nenhum 

pensamento crítico, e os princípios da liberdade na inovação da livre interpretação das Escrituras, 

em nada atingia o plano concreto da liberdade humana.  

Para Rousseau, assim como para outros contemporâneos a ele, essa problemática  se dá da 

mesma forma em que o antropocentrismo moderno requereu a autonomia como meio da 

felicidade para os homens. Os princípios modernos, que tomaram a visão escolástica como uma 

superstição encobridora de verdades, resultou do fato de que a elaboração mais próxima ao que 

no pensamento medieval se denominava “racionalismo”, contemplava a  razão sobre o estigma 

do pecado original. Na tentativa de resolver a dialética dos dogmas em explicações racionais, o 

modo de pensar da escolástica atribuiu a si mesmo a missão de eliminar o desacordo entre as duas 

instâncias, conferindo à razão o que para eles significou um verdadeiro estatuto filosófico. Assim, 

buscaram conciliar razão e fé sob o prisma de fincar na verdade revelada os apoios necessários 

para delinear o caminho a ser seguido pelos homens.  Em Cassirer 

                                                 
111 Cf. Idem. p. 163 
112 Cf. Idem. p. 165 
113 ROUSSEAU. J-J. Lettre à d’ Alembert sur les spectacles. Ouevres Completes. v. V. Paris: Gallimard, 1995. 
[Quand um homme ne peut croire ce qu’il trouve absurde, ce n’est pás as faute, c’est celle de as raison; et comment 
concervrai-je que Dieu lê punisse de ne s’être pás fait um entendement contraire à celui qu’il a reçu de lui?] 
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Os pensadores escolásticos ... teriam uma idéia muito elevada da missão e da dignidade 
da filosofia.  Por isto trataram de replantar o problema, e de encontrar neste 
replantamento uma solução da antinomia e da restauração da razão em sua dignidade e 
direito.  A queda do homem seguiu sendo um mistério; mas o mistério mesmo ficou sob 
uma nova luz e não se mais foi considerado como insondável.  A razão não é inteira e 
irremediavelmente corrupta.  Tem conservado um direito e uma esfera própria.  
Corresponde à filosofia garantir este direito e definir esta esfera.114  

 

Ao exemplo das mesmas pretensões de São Tomás, o partido cristão buscava uma 

conciliação entre o mundo do saber e o da crença. Sua concepção de natureza não tinha como se 

refugiar de uma explicação metafísica. Uma distinção ontológica entre essência e existência havia 

de aparecer na elaboração de uma fundamentação racional para os dogmas cristãos; problemas 

estes derivados da forma em que a Ilustração se apropriou do axioma da existência humana em 

relação à causalidade desta. Assim,  o partido cristão continuava sob o entendimento de que a 

contingência das criaturas humanas se descrevia na afirmação de que, pelo fato da essência das 

criaturas não implicar a existência destas, a existência se daria devido a outra realidade (ab alio) 

que existisse a se, isto é, que possuía em si toda a razão de sua existência.115 Em decorrência o 

conhecimento humano não possuiria luz própria, mas antes buscava suas verdades além de sua 

consciência e de sua existência.  

Dessa forma, o partido cristão descrevia o mesmo conceito de natureza que assegurava as 

postulações do homem corrompido. Para a ilustração Filosófica, tais termos das definições das 

substâncias não apreendiam a verdadeira natureza dos fatos, e a liberdade de interpretação, sobre 

o pressuposto dogmático da autonomia reformadora, em nada remetia à natureza livre do 

conhecimento. O fato desta encontrar-se atrelada às designações da finitude, originada na queda, 

tornou possível a visão de uma realidade constituída em face das mesmas fraquezas humanas. 

Rousseau e os demais filósofos enciclopédicos se apóiam em contestação a isso. A verdade para 

os teólogos da Enciclopédia, assim como nos argumentos tomistas, submeteu o plano de 

                                                 
114 CASSIRER, Ernst. El mito Del Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 1947.P.132.  
115 Maritain chama atenção para uma confusão comum existente entre os termos das definições das substâncias a se 
e per si e na necessidade de precisar com cuidado os sentidos destes.  Dessa forma, aquilo que é a se necessariamente 
é per se, mas aquilo que é per se não é de modo algum a se. Donde segue que o que existe a se ou de si, possuindo 
em si mesmo TODA a razão de sua existência, é incausado; Deus e só Ele é de si, a se.  Com relação às substâncias 
criadas (sujeitos de ação criados), são causadas; existem per se, em razão de sua própria essência, mas não existem a 
se. (MARITAIN, Jacques. Elementos de filosofia I. 18 ed. Rio de Janeiro: Agir, 2001. p. 151) 
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entendimento do homem à grandeza divina116, e a necessidade da construção de um novo mundo 

estava impedida de estabelecer-se sobre a vontade humana. O incisivo ataque por parte dos 

cristãos, às interpretações filosóficas daquele meio, consistia na negação dos dogmas da fé.  

Motivo este que impulsiona Rousseau a escrever um desabafo para Beaumont, arcebispo de 

Paris:  

São Tomás pergunta se com base no tempo, os artigos de fé foram se multiplicando e 
responde afirmativamente... Efetivamente nossos teólogos estão muito mais avançados; 
eles vêem tudo, sabem tudo; eles nos tornam claro o que é obscuro na escritura; 
decidem sobre o que estava indeciso; fazem-nos sentir, com sua usual modéstia, que os 
autores sacros tinham grande necessidade de seu auxílio para se fazerem entender, e 
que o próprio Espírito Santo não conseguiria se explicar claramente sem eles.117   

 

Contra isso, algumas posições do partido Filosófico estabeleceram críticas radicais. Estas 

expressavam que uma autoridade, que regesse os homens sob planos exteriores às circunstâncias 

da vida terrena, só servia para postular noções obscuras que não podiam guiar seguramente o 

entendimento humano. Um desses extremistas que tomou de forma muito clara essa posição foi 

d’Holbach.  Seu sistema moral é uma descrição exaltada da força de uma razão emancipada de 

toda e qualquer estrutura religiosa, na necessidade de descobrir em sociedade, os meios mais 

convenientes à felicidade do gênero humano. Assim ele define o projeto de sua Morale 

Universelle:  

 
Nós não falamos aqui da moral religiosa, cujo o objeto, sendo o de conduzir os homens 
por vias sobrenaturais, não reconhece em sua marcha os direitos da razão. Não 
pretendemos propor nesta obra senão os princípios de uma moral humana e social, 
conveniente ao mundo onde  nós vivemos no qual a razão e a experiência são 
suficientes para guiá-lo em direção  à felicidade presente, que se propõe aos seres 
viventes em sociedade.118 

                                                 
116  Tomás de Aquino afirma nas Questões da verdade:  “A inteligência de Deus constitui a medida de todas as 
coisas, não podendo, porém, ser medida ou comensurada por ninguém e por nada, ao passo que as coisas da natureza 
são ao mesmo tempo comensurantes e comensuradas.  Ao contrário, a nossa inteligência é comensurada; é também 
comensurante, não, porém em relação às coisas criadas, mas em relação aos produtos do engenho humano.  Portanto, 
o objeto natural está colocado entre duas inteligências e se denomina verdadeiro segundo a sua conformidade com 
ambas.” (AQUINO, Tomás. Seleção de textos.  São Paulo: Nova cultural, 2004. p. 68) 
117 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a Christophe de Beaumont e outros escritos sobre religião e a moral. 
Tradução de José Oscar de Almeida Marques... [et al].  São Paulo: Estação Liberdade, 2005. p . 85 
 
118 HOLBACH,Baron d’. La Morale Universelle ou Les Devoirs de l'Homme Fondés sur sa Nature. France: [ga] 
Gallica, Bibliothéque Numérique de la Bibliothéque Nationale de France. p. P1X [Nous ne parlerons point ici de la 
morale religieuse, dont l’ objet étant de conduire les hommes par des voies surnaturelles, ne reconnoît point dans as 
marche les droits de la raison.  Nous ne prétendons proposer dans cet ouvrage que les principes d’ une morale 
humaine et sociale, convenable au monde ou nous vivons, dans lequel la raison et l’ expérience suffisent pour guider 
vers la felicite presente que se proposent des êtres vivants em société. ] 
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Alegando a insipiência desse encargo: “O entusiasmo e a autoridade, se nos tem alguma 

utilidade, não são boas para governar tempo algum uma maioria de pessoas ignorantes e sem 

experiência, cujo espírito não está ainda suficientemente exercido.”119 Mas estaria em tempo de 

ser.  A superação dessa forma do entender humano objetivava uma nova elaboração das 

estruturas moral e política da época. Sobre a questão do mal havia se possibilitado não apenas 

outra perspectiva de homem, livre de influências supramundanas, mas o esclarecimento sobre a 

possibilidade do poder de se criar novas verdades. Continua d’Holbach: 

paroquianos  formaram o projeto de emaranhar as verdades mais claras e simples: no 
entanto a doutrina destes últimos filósofos servindo por muito tempo de guia para a 
Europa, impedia de descobrir os princípios verdadeiros de toda filosofia, e tilinta o 
espírito humano acorrentado sobre o jugo de uma autoridade tirana que nos foi 
obrigado de aceitar como infalível. Nos escolásticos a moral foi apenas um jogo de 
espírito um acervo de sofismas e armadilhas, na qual foi quase impossível de distinguir 
a verdade.. 120 

 

A fundamentação do conhecimento racional, que lançou em crise a metafísica dogmática 

constituía-se, dessa forma, na mesma necessidade de atingir o objetivo de estabelecer uma 

direção verdadeira  para a natureza humana. A questão da originalidade, que esboçava um meio 

concreto para apoiar os guias da razão, albergava na expressão da pretensa maioridade intelectual 

todos os meios necessários para o almejado progresso moral. Diante da necessidade de uma nova 

ordem que conduzisse um verdadeiro conhecimento sobre o homem se deslocava a queda 

originária para atributos da responsabilidade humana. De maneira que a solução do problema da 

origem do mal não se encontrava mais sobre ordens supramundanas, mas entregava ao homem a 

incumbência das causas dos próprios males. 

Toda a preocupação de Rousseau está descrita sobre este rumo. O homem natural “bom” e 

“irracional” se retrata em oposição aos mesmos interesses nos quais se debruçaram  cristãos e 

filósofos. Em sua perspectiva do método sintético, enquanto constrói no original uma retomada a 

                                                 
119

HOLBACH,Baron d’. La Morale Universelle. P. pv11 [L’ enthousiasme et l’ autorité, s’ ils ont quelque utilité, ne 
sont bons qu’ à gouverner quelque temps des peuples ignorants et sans expérience, donr l’ esprit n’est point encore 
suffisamment exerce.Holbach.] 
120 (HOLBACH,Baron d’. La Morale Universelle. P. p1V) [paroissoient avoir forme le projet d’embrouiller les 
vérités les plus simples et les plus claires: cependant la doctrine de ces derniers philosophes, servant long-temps de 
guide à Europe, empêcha de découvir les vrais principes de toute philosophie, et tint l’ esprit humain enchaîné sous 
lê joug d’ une autorité tyrannique que l’ on fut obligé de révérer comme infaillible.  Chez les scolastiques la morale 
ne fut qu’ un jeu d’ esprit, un amas de sophismes et de pieges dans lequel il fut presque impossible de démêler la 
vérité. HOLBACH. Morale Universelle.] 
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um princípio de onde emana a dualidade do homem, subscreve tanto o interesse de confrontar o 

mal adquirido na queda e as atitudes humanas efetivamente sociais, quanto o discernimento ético 

que a razão esclarecida se tornou capaz de realizar. 

Rousseau penetra nas esferas do “reino da natureza” e do “reino da graça” para reproduzir 

a condição de uma essencialidade racional. Seu individualismo, antes de significar sua própria 

retratação biográfica, trazia consigo a contradição própria de uma natureza humana que se 

estabelecia na época crítica da liberdade. Por outro lado, juntamente com os demais 

enciclopedistas, na medida em que estes objetivavam os princípios da razão prática, não proferiu 

uma estrutura de conhecimento sem que a contemplação moral lhe fosse inerente. Sua designação 

da bondade do homem original se estabeleceu sobre os mesmos princípios em que os 

intelectualistas, pela forma mesma da racionalidade esclarecida, reprimiram a ignorância 

existente no entendimento supersticioso.  O homem bom por natureza se opunha, portanto, aos 

preconceitos encontrados pela Ilustração nos dogmas que conduziram o entendimento humano.  

As orientações deste entendimento se mantiveram no interior de um processo que 

imbricava os diversos aspectos da realidade do homem. A estrutura das formas do conhecer, que 

não serviram senão para enlaçar os fundamentos dessa realidade na dimensão política, 

estruturava-se sobre o ponto de apoio da natureza moral. Rousseau expressou no Emílio o 

caminho a ser seguido nesse aspecto: “É preciso estudar a sociedade pelos homens, e os homens 

pela sociedade; quem quiser tratar separadamente a política e a moral nada entenderá de nenhuma 

das duas”121 

Rechaçar a condenação do homem pelo dogma da queda, significou mais que  ultrapassar 

uma forma de conhecimento supersticioso.  A disposição do “bom selvagem” sobre o mal 

proveniente da convivência entre os homens em sociedade, ratificava a condenação de Rousseau 

pelos teólogos enciclopédicos.  Antes de tudo, contra o mal originário, apontou a bondade natural 

pela autonomia de um ser agente, proporcionando a este a responsabilidade sobre as misérias do 

universo de sua própria ação. 

Mas a querela se manteve para o genebrino perante o preconceito que os modernos 

assumiam, ao retirar do mesmo universo desditoso os meios necessários para superá-lo. A razão 

                                                 
121 ROUSSEAU, J-J. Emílio ou Da educação; tradução Roberto Leal Ferreira: 3 ed. São Paulo: Martins fontes, 2004. 
p. 325 
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moderna européia também estava corrompida, e a negação da sociabilidade natural revela tão 

somente o objetivo de resgatá-la dos erros dos filósofos.  

Se por uma parte a crença nos dogmas impedia um conhecimento autêntico da realidade, 

esta também não seria entendida a partir de noções sociais. A dimensão social e histórica do 

homem do século XVIII se dá na transposição epistemológica proporcionada pela necessidade de 

transformação.  Foi nesta linha que Rousseau condenou tanto a estrutura do preconceito nas 

verdades metafísicas, quanto as das novas elaborações que se estabeleceram no mesmo objetivo, 

mas que contudo sucumbiram ao mesmo erro do preconceito. Nas Confissões ele expõe: 

... vendo dali os meus semelhantes seguirem, numa cega rotina de seus preconceitos, a 
de seus erros, de suas infelicidades, seus crimes, gritava-lhes com a voz fraca que eles 
não podiam ouvir: Insensatos que vos queixais incessantemente da natureza, aprendei 
que todos os vossos males de vós mesmos  
provêm.122  
 

A busca de uma natureza humana não poderia, portanto, fundar-se sobre os preceitos 

instituídos socialmente, pois para ele “seria cometer a falta daqueles que, raciocinando sobre o 

estado de natureza, transportam para ele as idéias pertencentes à sociedade”123.  Uma ilusão 

retrospectiva que fomentou interpretações nostálgicas sobre as pretensões de Rousseau, mas que 

constitui uma crítica sobre as legitimações das instituições humanas, tal como dialoga com 

Hobbes. 

 2.2 - Sociabilidade natural e a crítica ao poder divino dos reis124: o erro de Hobbes 
 
 
Rousseau não foi o único a lançar uma série de argumentos críticos sobre o pensamento 

de Hobbes. Diderot havia escrito um verbete na Enciclopédia na mesma intenção de analisá-lo e 

trazê-lo para compor as elaborações que os saberes esclarecidos requeriam para fortalecerem-se. 

A investigação levantada com isso, não se diferenciou  das interpretações rousseaunianas, uma 

vez que se encontrava em paralelo aos interesses do projeto das Luzes.  A necessidade de retomar 

as elaborações do pensador inglês se manteve sobre o interesse de situá-lo na etapa linear do 

                                                 
122 ROUSSEAU, Jean- Jacques. Confissões. Tradução de Wilson Lousada. Rio de Janeiro: José Olympio.p 417 
123 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. In. Do 
contrato social; Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; Discurso sobre as 
ciências e as artes. Tradução: Lourdes Santos Machado. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. P 253 
124 Nas Cartas da Montanha Rousseau trata da dimensão do paralelismo religião e política , eixo que havia se 
tornado o ponto central do pensamento hobbesiano. 
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progresso histórico-moral. Assim, Diderot descreve Hobbes sobre a crítica que este dispôs às 

estruturas de educação e as coisas ensinadas aos jovens sob uma preocupação moral.125 

 
Hobbes ... não via nelas nenhuma aplicação para a conduta geral ou particular dos 
homens.  A lógica e a metafísica dos peripatéticos lhe pareciam ser um tecido de tolices 
difíceis; sua moral, um objeto de disputas vazias de sentido, e sua física, fantasias sobre 
a natureza e os fenômenos.126 

 
Tais preocupações pareceram de início preceder as idéias tomadas pela Ilustração, que se 

mantiveram como crítica às verdades ocultas da metafísica. Porém, o objetivo de Hobbes atendeu 

exclusivamente à visão de uma necessidade imediata à sua época: transpor a estrutura de uma 

tradição que concedia direito divino aos reis. O primado da política hobbesiana, manifestada em 

sua posição histórica, se estabeleceu na tentativa de ultrapassar os poderes da Igreja, através da 

postulação de seu contratualismo. Nas palavras de Magalhães: “O Estado de Hobbes tem origem 

no contrato forjado pelos indivíduos singulares devido ao medo da morte violenta e da dissolução 

                                                 
125 Diante do permanente diálogo que Rousseau trava com Hobbes, tanto na dimensão política quanto na dimensão 
epistemológica, torna-se necessário um esclarecimento da forma como o genebrino apreende as posturas do pensador 
inglês.  A natureza humana é percebida pela atmosfera enciclopédica, como o móbile que sustenta as estruturas 
epistemológicas, assim, tanto Rousseau como Diderot mantêm-se no posicionamento de que Hobbes aponta o 
adjetivo “mal” para a natureza humana, a fim de atribuir ao Estado a função de controlar o lado perverso do ser 
humano, de modo a possibilitar a convivência entre os homens. No Cap II do Livro I do Contrato Social, Rousseau 
critica Hobbes pelas conseqüências advindas da sua concepção de natureza humana.  Para Rousseau, a atitude dele 
levava necessariamente à desigualdade entre os homens, uma vez que se estabelecia no objetivo próprio de legitimar 
o Absolutismo, consistindo na legitimação da superioridade da natureza dos chefes em relação à natureza de seus 
súditos.  As regras desse sistema de governo passam ainda a ser entendidas como ratificação da tirania, como aponta 
Diderot. Assim, Rousseau afirma que o raciocínio tanto de Hobbes quanto de Grócio foram levados pelo do tirano 
Calígula (imperador romano entre 37 e 41 D.C.). Antes dele, contudo aponta que as projeções do zoon politikon 
aristotélico como a primeira manifestação a sustentar, sob a razão, a superioridade de certos homens em detrimento 
da de outros: “Eis assim a espécie humana dividida em rebanhos de gado, cada qual com seu chefe a guardá-la, a fim 
de a devorar. Assim como um pastor é de natureza superior à de seu rebanho, os pastores de homens, que são seus 
chefes, são igualmente de natureza superior à de seus povos. Desta maneira raciocinava, no relato de Fílon, o 
imperador Calígula, concluindo muito acertadamente dessa analogia que os reis eram deuses, ou que os povos eram 
animais. O raciocínio de Calígula retorna ao de Hobbes e ao de Grotius. Aristóteles, antes deles todos, tinha dito que 
os homens não são naturalmente iguais, e que uns nascem para escravos e outros para dominar.” (p. 30_31) 
Entretanto, reconhecemos que se trata de uma má interpretação do pensamento de Hobbes. O próprio pensador inglês 
já parecia manter a preocupação com a precisão desse adjetivo e especifica tal conotação no The Cive:  “...dizendo 
que os homens são maus por natureza entendamos apenas que eles não recebem da natureza a sua educação e o uso 
da razão, deveremos necessariamente reconhecer que os homens possam derivar da natureza o desejo, o medo, a ira e 
outras paixões, sem contudo imputar seus maus efeitos à natureza” (p. 16).  Essa abordagem é necessária para a 
compreensão da crítica de Rousseau à racionalidade na tentativa de expressar a sua concepção da moral humana. 
 
126. DIDEROT.Verbetes políticos da enciclopédia: hobbesianimo. In.  DIDEROT; D’ALAMBERT. Verbetes 
Políticos da Enciclopédia. Tradução de Maria Graças de Souza.São Paulo: Discurso Editorial; Editora Unesp, 2006 
.p. 154 
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da sociedade; medo provocado pela igualdade natural”127 Uma igualdade natural deveria tomar, 

assim,  posição contrária àquela que vinha sendo subscrita desde a “sociabilidade natural”do zoon 

politikós aristotélico.  

Mas esse não teria sido para Hobbes um caminho fácil de demonstrar. Basta voltarmos os 

olhos para a concepção do Estado em São Tomás de Aquino para perceber o quão profundamente 

estava arraigada à noção da moralidade na perspectiva social com as designações da religiosidade 

cristã. Na análise da história da vida privada do período medieval trazida por Duby128, a ordem 

humana se incorporou numa consciência de que a vida interior estaria atrelada a um penhor 

autoritário que a governaria.  Fácil deduzir que a vivência dos costumes morais, construídos pelas 

necessidades da estrutura sócio-política do Estado eclesiástico, configurou um ordenamento 

moral legislador da vida coletiva.  

O fato de submeter os homens à necessidade das restrições comportamentais, 

entrelaçando a política com o conhecimento de uma natureza absorta nas verdades dos 

conhecimentos de fé, os reduziam à necessidade de serem guiados por uma condição maior.  Esta 

significaria, nas designações da estrutura política do “mundo terreno”, a concessão do direito 

divino aos reis.  Em outras palavras, o destino que  proporcionou a efetividade do Estado 

medieval realizou-se pela vontade de Deus. O pensamento de São Tomás de Aquino comporta tal 

visão política. As influências tão intensas do pensamento aristotélico sobre o da alta escolástica, 

tomadas com fins de nele resgatar toda a força da racionalidade metafísica, atenderam a todos os 

requisitos necessários à teoria medieval do Estado.  

No pensamento do Doutor angélico, a descrição da primazia ontológica do Estado sobre 

os indivíduos, já existente no zoon politikós de Aristóteles, ganhou analogamente as mesmas 

proporções.  Assim relatou o Doutor em sua Summa Theologica:”homo naturaliter est animal 

politicum et sociale.129 E não poderia ter sido diferente. Na obrigação de atingir um sistema 

formado pela inseparabilidade entre o conhecimento, a política e a ética regido por uma 

explicação inteligível ao entendimento humano, a sabedoria antiga dava todas as margens para 

nela se fundar os desígnios da sabedoria cristã.  Assim endossa Cassirer:  

 

                                                 
127 MAGALHAES, Fernando. À Sombra do Estado Universal: Os EUA, Hobbes e a nova ordem mundial. São 
Leopoldo: Unisinos, 2006. p. 97. 
128DUBY, Georges. História da vida privada 2: da Europa feudal à Renascença. 5 ed, 1991. P. 311  
129 AQUINO, Tomás de., Summa Theologica : Prima sec. (q.72, art 4) [O homem natural é uma animal político e 
social] 
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Filosofia é amor à sabedoria.  Mas no sistema medieval não cabem dois amores 
diferentes: o amor da sabedoria é o amor de Deus”130 e mais adiante: “Na idade Média, 
todas as formas da vida humana – ciência, religião, vida moral e política – estavam 
penetradas e inundadas do mesmo espírito.131 

 
Assim, para Hobbes, os princípios de uma realidade que englobavam os homens dentro de 

um gênero universal estavam manifestados em supostas verdades sobre a natureza real destes. 

Um Estado existente dentro de outro Estado, assim como descreveu Janine Ribeiro, significou, na 

crítica hobbesiana, dotar de existência um Todo mais elevado do que a formação da própria 

realidade política, que enquanto constituição humana, requereu ao pensador inglês levantar  a 

necessidade de fundamentar o Estado sobre a idéia de contrato. 

Porque o poder absoluto se constitui, em Hobbes, antes de mais nada contra as 
pretensões do clero a influir no poder político.  É o clero o grande culpado, para nosso 
filósofo, pela desordem, num plano político, e pela infelicidade, no âmbito pessoal... 
ele corrói a obediência devida ao soberano fortalecendo na religião o papel do medo, o 
que infelicita, em especial, os moços (culpabilizando o desejo sexual, dirá Hobbes no 
Behemoth); é dessa forma que o clero cria um Estado no Estado, mais poderoso até que 
o legítimo, porque, invocando o nome de Deus, pode brandir a ameaça de castigos 
eternos.132 

 

Tomás de Aquino retira do pensamento de Aristóteles formas proporcionais para 

dimensionar o nível ontológico e axiológico de sua concepção do Estado. A “essencialidade 

política” no homem dota o Estado de uma superioridade ontológica sobre o indivíduo, uma vez 

que aquele se subordina ontologicamente a um Todo mais elevado de natureza metafísica. Dessa 

forma, expõe Moncada sobre a explicação tomista: “O Estado é mesmo a única sociedade 

“perfeita”, no sentido de se bastar a si mesma, aquela em que o indivíduo atinge a plena 

realização de seu destino terreno e, portanto, da sua personalidade natural e humana no que toca a 

este mundo133.Com isso ficam claras as pretensões hobbesianas de criticar um “Estado dentro do 

Estado”.  

Enquanto crítica direcionada ao clero, Hobbes se manifestava em meio às designações que 

este impunha aos indivíduos, sobre o pretexto de alegar por uma instância maior que o Estado a 

subordinação que a religião pregava.  É comum aos interpretes tomistas este entendimento do 

Estado como expressão de um “corpo moral” de natureza mística, isto é, regrada sobre uma força 

                                                 
130 CASSIRER, Ernst. El mito Del Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 1947. P. 96 
131 Idem. p.105 
132 JANINE RIBEIRO, Renato. Apresentação.  In. HOBBES, Thomas.  De Cive. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 
33.  
133 MONCADA, L Cabral de. Universalismo e Individualismo na concepção do estado: S. Tomás de Aquino. p. 45. 
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transcendente.  Segundo Moncada, quando São Tomás descreveu a natureza do Estado não se 

estava tratando de um organismo físico, mas moral.  Uma espécie de “corpo místico” assim como 

a Igreja na concepção de São Paulo: “Tota ecclesia dicitur unum corpus mysticum per 

similitudien ad naturale corpus humanum”.134 

O contratualismo de Hobbes segrega do homem essa sociabilidade natural e 

redimensiona-o enquanto o princípio da natureza constituinte do Estado, nas designações de um 

ser agente. Para isso transfere o medo existente na religião para o choque entre as vontades 

humanas. Para Rousseau, essa perspectiva, sublevada numa condição política, trouxe consigo um 

problema de natureza epistemológica. Confrontando a autoridade dos “reis divinos” à liberdade 

do homem, Hobbes direcionava o conhecimento da realidade política para outra perspectiva, que 

contudo, não resolve a condição da liberdade do homem. Machado aponta essa discussão de 

Rousseau sobre Hobbes ressaltando a necessidade do pensador inglês em estabelecer sua 

estrutura absolutista, segundo Hobbes “... o Estado é uma construção voluntária e racional, em 

proveito da qual os indivíduos abdicam de seu direito inicial à independência.  Só pode, pois, ser 

absoluto – sem o que se frustraria o fim para qual se construiu”135 A abdicação dessa 

independência, portanto, enfatiza necessariamente a necessidade de submissão dos fracos,  

natural à relação de poder. 

 Por conseguinte, em Hobbes, a direção tomada para desconstruir a idéia do homem 

essencialmente político, se forma na oposição que ele designa entre as paixões humanas e as 

restrições naturais às leis. Sendo por isso, contraditórias as explicações que expunham acima do 

homem aquela Totalidade bem designada no pensamento de Tomás de Aquino. A vontade de que 

Hobbes dota o homem se insere, por antagonismo, numa necessidade de conservação. Os homens 

tenderiam para a agressividade, uma vez que em lugar de uma Autoridade Absoluta, exercida 

sobre cada indivíduo, é introduzida uma espécie de liberdade absoluta que daria por conseqüência 

igual direito a todos os homens.  

 Assim Hobbes retrata a exposição do seu The Cive: 

 
...demonstro em primeiro lugar que a condição dos homens fora da sociedade civil 
(condição esta que podemos adequadamente chamar de estado de natureza) nada mais é 

                                                 
134 Cf. Idem. ibidem. [ Toda Igreja é um único corpo místico de forma similar ao corpo humano natural] 
135 MACHADO, Lourival Gomes.  A política de Jean-Jaccques Rousseau. In. Obras II , 1962.  p. XXIV 
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que uma simples guerra de todos contra todos, na qual todos os homens têm igual 
direito a todas as coisas.136  

  

De posse dessa liberdade, as paixões humanas responsáveis pelo proveito que cada 

indivíduo requer para si, provocariam, pelos choques das paixões divergentes, uma permanente 

guerra entre os homens: “não haverá como negar que o estado natural dos homens, antes de 

ingressarem na vida social, não passava de guerra, e esta não ser uma guerra qualquer, mas uma 

guerra de todos contra todos”137  Dessa maneira, a constituição do Estado em Hobbes se opera 

pela necessidade dos homens em se conservarem. “O homem lobo do homem” descrito logo na 

Epístola dedicatória do The Cive, escreve a realidade política como uma decorrência da vontade 

humana em detrimento do medo da morte.  O Estado, fruto da natureza egoísta do homem, 

aparece por conseguinte, como meio necessário para conduzir a ingovernabilidade dos desejos 

humanos, em nome da conservação da espécie. Isso significa a necessidade racional de abdicar 

do desejo de todas as coisas; o que denota a natureza do contrato como a primeira lei especial de 

natureza, assim descrita nessa mesma obra:“Age pois contra a razão da paz, isto é, contra a lei da 

natureza, todo aquele que não abre mão de seu direito a todas as coisas.”138  

 Essa foi a forma encontrada por Hobbes para legitimar a formação do Estado sob 

consentimento dos súditos, que reconhecem, a partir disso, a força do poder soberano 

independente da forma em que é exercido. Contudo, apesar de elevar  a razão de paz à categoria 

de “lei especial da natureza”, a base de todo esse argumento já estava montada, segundo 

enciclopedistas como Rousseau e Diderot, sobre uma “natureza má”. 

Em Rousseau 

Raciocinando sobre os princípios que estabeleceu, esse autor deveria dizer que, sendo o 
estado de natureza aquele no qual o cuidado de nossa conservação é o menos 
prejudicial ao de outrem, esse estado era, conseqüentemente, o mais propício à paz e o 
mais conveniente ao gênero humano. Ele diz justamente o contrário por ter incluído, 
inoportunamente, no desejo de conservação do homem selvagem a necessidade de 
satisfazer uma multidão de paixões que são obra da sociedade e que tornaram as leis 
necessárias.139 

 

                                                 
136 HOBBES. De cive. P. 16 
137 HOBBES, Thomas.  De Cive. São Paulo: Martins Fontes, 2000.; HOBBES, Thomas.  Leviatã  ou Matéria, forma 
e poder de um estado eclesiático e civil. São Paulo: Abril Cultural, 1974. p 79, 81 
138 HOBBES. De  cive. p. 39 
139 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. In. Do 
contrato social; Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; Discurso sobre as 
ciências e as artes. Tradução: Lourdes Santos Machado. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.p. 258 
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Diderot acrescentou a isso que as elaborações hobbesianas se efetivaram sob pretexto de 

justificar a natureza de seu Estado absolutista. Os preceitos da razão prática, que invadem a forma 

de pensamento ilustrado, divergiriam da retratação de uma natureza racional em “estado de 

guerra”. Assim segue sua crítica sobre a idéia de que  Hobbes teria burlado o princípio imanente 

de razão ética, sobre expressões humanas meramente circunstanciais, em favor da posição 

política que defendia. 

 
Hobbes ... pensou que a natureza humana era má, e daí vem toda a sua fábula ou a sua 
história sobre o estado de natureza. As circunstâncias fizeram sua filosofia: ele tomou 
alguns acidentes momentâneos por regras invariáveis da natureza e tornou-se o 
agressor da humanidade e o apologista da tirania.140 

 

A crítica que Rousseau desprende contra Hobbes, não seria, na trajetória de seu método, 

uma simples contraposição à singularidade da dimensão política trazida por este, mas dos efeitos 

decorrentes das proporções de seu pensamento .  O primado do método sintético de Rousseau, 

não punha em oposição uma espécie de “bom selvagem” contra o “lobo” hobbesiano, apoiado 

sobre uma ingênua sátira, mas em favor da  necessidade de ultrapassar uma forma epistemológica 

de natureza humana. 

O Estado resultado do pacto social, através de uma necessidade guiada por uma 

disposição racional, apontou em Hobbes uma denotação moral na condição do homem primitivo. 

Sem embargo, o pensador havia afirmado a contradição da sociedade sobre a natureza do homem, 

assim como Rousseau alega de forma enfática.  O grande choque existente entre as paixões 

humanas e a razão, de fato constitui um problema ético, mas em solução de tal enredo postular 

uma natureza má para a indicação do indivíduo, fez Hobbes cair, segundo o pensador genebrino, 

na mesma falta daqueles que atribuíram natureza política ao homem: “Hobbes viu muito bem o 

defeito de todas as definições modernas de direito natural, mas as conseqüências, que tira das 

suas, mostram que o toma num sentido que não é menos falso”.141 

Os motivos de tal preocupação eram simples.  Os apetites humanos, aos quais  o pensador 

inglês lançara mão para fundamentar uma condição natural ao homem, partiram de necessidades 

já estabelecidas em sociedade. Para Dumont142 no estado de natureza hobbesiano estão presentes 

                                                 
140 DIDEROT. Verbetes políticos. P. 159 
141 ROUSSEAU.  Discurso da Desigualdade. P.  258 
142 Cf. DUMONT., Louis. Ensayos sobre el individualismo: uma perspectiva antropologica sobre la ideologia 
moderna.  Madrid: Alianza editorial, 1987. p95 
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de fato, todas as estruturas que compõem a sociedade, embora ele tivesse tentado a todo custo 

negar uma “sociabilidade natural”, o único algo subtraído de todo seu processo de buscar um 

“original” é a sujeição. A liberdade absoluta imanente à atribuição da igualdade absoluta do 

direito às mesmas coisas para todos os homens requereria, por conseqüência, a introdução da 

sujeição por um contrato legitimado. Além disso, a necessidade do contrato se estabelecia numa 

razão desenvolvida  já contendo todos os atributos concernentes à prática social: “é assunto de 

sociedade e não de natureza.  E sem embargo, estão presentes o poder, a honra e incluída a 

linguagem, assim como a razão fundada nesta última.”143 

A direção do contratualismo hobbesiano seguiu priorizando o indivíduo diante do Estado, 

embora sua posição se estabeleça em prol da derrocada à dimensão da Supremacia estatal.  O 

aspecto individual se postula apenas em favor de destacar o caráter da ação humana dentro do 

processo político. O indivíduo age porque “é mesmo verdade que a solidão é inimiga do 

homem”144, é pois, desta ação que nasce o Estado. A condição do homem isolado aparece apenas 

como uma  circunstância metodológica em objeção a uma situação anárquica que em 

possibilidade tomaria lugar na reflexão racional diante da repulsão ao poder divino dos reis.  A 

atitude racional presente no pacto é uma lei moral e como tal natural diante do invólucro da razão 

da paz em função da conservação dos homens. 

 Da decorrência aproximativa de Rousseau segue-se não simplesmente uma mera atitude 

de reparação conceitual léxico-histórica, diante das respectivas necessidades políticas, mas uma 

profunda e necessária restauração para um pensador consciente de que a forma do pensar maneja 

as construções dos modos de existência humana. As questões levantadas por Hobbes, se 

ergueram sobre termos chaves à estruturação da Europa das luzes, e a precisão de Rousseau de se 

debruçar sobre a eliminação do preconceito, na elaboração de uma nova forma de conhecer, o fez 

retomar todas as condições que proporcionassem a resposta à questão de como a verdade seria 

possível. O caminho que conferia à eliminação das aceitações de ordens metafísicas e a admissão 

da analítica dos fatos guiaram Rousseau a optar por evadir-se do erro. Não se tratou de descobrir 

verdades, o número destas é inesgotável145, mas apenas de não errar146. 

                                                 
143 DUMONT. P. 95 
144 HOBBES. De  cive. Nota. P.  358 
145 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da educação; tradução Roberto Leal Ferreira: 3 ed. São Paulo: Martins 
fontes, 2004. P 213 
146 Cf. ROUSSEAU. Emilio. P. 279 
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Hobbes havia tomado em seus argumentos questões bastante estruturais para o século de 

Rousseau. No que tangia à racionalidade, ao indivíduo, à superação de uma ordem política e 

religiosa, às condições de natureza; tudo havia sido abordado sobre a mesma necessidade de 

posicionar-se a partir de uma nova ordenação que contemplasse uma originalidade. Na 

necessidade de se taxar uma ainda mal compreendida natureza do homem ninguém melhor do 

que Hobbes, aos olhos de Rousseau, para apoiar uma intensa retificação, ao ponto que podemos 

conferir ao Discurso da desigualdade juntamente com o Contrato Social um composto bem 

denominado por “os erros de Hobbes”.  

Assim, o problema da liberdade em face à autoridade, que retirou das proporções 

religiosas a força de uma legitimidade divina-política para Hobbes, ganhou em Rousseau a 

superação do preconceito epistemológico. A Autoridade rejeitada pelo século das Luzes 

desmoronava-se diante dos limites da razão, e os fundamentos dogmáticos, nos quais se 

firmavam as explicações de um original corrompido Revelado, ruía diante das postulações do 

realmente útil aos homens.  

As necessidades básicas ao indivíduo, que conferiram em Rousseau a coerência de criticar 

os atributos pré-sociais ao homem natural de Hobbes, sobre desejos estéreis a tal condição, dá a 

uma sã natureza a responsabilidade sobre seus próprios males. Dito de outra forma, a negação de 

uma sociabilidade natural em Hobbes significou, para Rousseau, apenas a superação das 

prerrogativas do Estado eclesiástico. O pensador inglês delegou ao homem natural, com o furor 

de sua  liberdade, a tarefa de refutar a realidade-Estado pertencente à quidditas do homem; em 

Rousseau, a suavidade natural ao homem, teve a expressão própria  de compreender a autonomia 

do indivíduo sobre suas ações. A lei da satisfação da pura necessidade aplacava o “furor” da 

natureza hobbesiana, na medida em que estava compreendido no silencio das paixões, ainda sem 

condições de se desenvolverem; tal é a condição primitiva do selvagem do Segundo Discurso. 

Todo o caminho da crítica de Rousseau a Hobbes teve o objetivo de criticar o preconceito 

presente no mundo esclarecido.  Ele sempre se manteve sobre a proposta de ultrapassar as formas 

de conhecimento responsáveis pelas verdades ocultadas ao homem; na forma mesma consagrada 

pela experiência sob os limites da razão.  A exposição sintética visou ascender o entendimento ao 

conhecimento racional, e não a fuga às condições exteriores à sociedade. É dessa forma que em 

Hobbes, o pensador genebrino pôde encontrar o mote de suas turbulentas postulações.  
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Certamente a filosofia do século das Luzes estava posicionada diante do objetivo de 

estabelecer-se contra  preceitos inúteis à vida social. E se Hobbes não atendeu às perspectivas 

desta, ao negar em suas condições a imanência social diante da posição do homem natural, para 

Rousseau tal fundamentação esteve certa em tal vigência, mas errônea enquanto circunscrita sob 

apetites originados com o advento da má civilização. As justificativas desse caminho se inserem 

nas circunstâncias do domínio da racionalidade. Foi pela analítica que Rousseau pôde contemplar 

a possibilidade de uma realmente nova forma de vida.  E a legitimação que nosso pensador dá a 

tal processo pretendeu resgatar, numa demonstração sintética, a verdadeira consciência moral que 

se elevava acima de todos os ultrajes à condição do homem. Assim, os argumentos levantados em 

favor de uma bondade original, em contraposição sejam ao pecado original sejam à tendência 

natural à guerra, extirpa seu preceito mais enérgico – o domínio da razão – para requerer o 

caminho da pretensa positividade progressiva. 

Os argumentos de Hobbes em estocada ao poder eclesiástico do Estado, não resolveram o 

problema da escravidão, ao contrário, havia encaminhado a incitação da tirania. E se para 

Rousseau o homem natural hobbesiano, enquanto parte isolada, não constituía dificuldade; uma 

má natureza esbarrava no problema da liberdade.  Enquanto exaltada na profusão de seu amor-

próprio, a natureza egoísta de interesses alheios a uma condição anterior à social, depositando na 

liberdade natural as causas racionalizadas da necessidade do Estado, gerava sua própria queda. 

Na medida em que se concebia a primeira lei natural de zelar pela conservação da espécie, o 

extremismo de uma autonomia humana negava sua descrição mesma. Uma ilimitação que deu 

por conseqüência o absolutismo não tencionava uma  natureza humana, que segundo Rousseau se 

escrevia na igualdade entre os homens, mas a legitimação da dominação. A liberdade em Hobbes 

não serviu senão como pretexto à opressão. 

 
2.3 - Liberdade natural e individualismo 
 

 Na medida em que postulava o individualismo-hostil, Hobbes subscrevia uma superação 

na ordem do entendimento. Essa questão levou inevitavelmente à estrutura do raciocínio 

demonstrativo de sua lógica; de modo que seu método não objetivou um princípio histórico para 

a humanidade147, mas uma ultrapassagem aos argumentos insustentáveis da metafísica. Para ele, 

na natureza do Estado não havia uma ordem acima dos homens, mas uma imposição de nomes 

                                                 
147 Cf. MAGALHAES. À Sombra do Estado Universal.  Nota 1. p. 95 
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vazios. Isso porque os conceitos da moral espiritual não passavam de flatus voices; puros nomes 

que contemplavam uma natureza política acima do raciocínio. A idéia contida na dimensão de 

seu homem natural supria, assim, a ordem da compreensão da racionalidade e a partir desta, a 

verdade do conhecimento sustentada pela sensação.  

 Descrente da imaterialidade, Hobbes encontra na matéria todas as dimensões do 

conhecimento humano: “A matéria é o dado, a experiência possível – interna e externa – ou como 

diz Hobbes, o nomeável.”148. Este argumento é necessário para a compreensão de uma moral 

propriamente humana, fundamentada no interesse e na paixão, isto é, proveniente das sensações e 

dos sentidos nomeados de acordo com as necessidades dos homens. 

Machado sintetiza essa elaboração e descreve suas instituições humanas como sendo 

criações, com fins estritos de atender às necessidades dos homens.  Dessa forma, o pensador 

inglês: 

 
Estabelece que na matéria humana fundamental não há qualquer impulso, qualquer 
instinto, qualquer “sociabilidade natural” capaz de levar os homens a viverem sob 
autoridade que, pois, só pode provir da reflexão dos homens acerca de suas próprias 
necessidades.149 

 
 Se, por um lado, Hobbes negou uma essencialidade metafísica à natureza moral  humana, 

por outro a descreveu sob os atributos da dominação. Nesse aspecto, a crítica de Rousseau ao 

pensador inglês se estabeleceu sobre o problema da liberdade: o homem natural hobbesiano não 

dava seqüência à igualdade política entre os homens -  tal como requerida pela ilustração -, mas a 

alicerçava sobre os requisitos da injustiça. A natureza humana havia de despertar os atributos da 

igualdade; e a fundamentação sobre a liberdade do mal-indivíduo, segundo Rousseau, levava 

necessariamente ao infortúnio dos sistemas políticos. As pegadas deixadas pelo pensador inglês 

apoiavam-se sobre terreno movediço, e na medida em que firmava a racionalidade humana em 

prol das determinações políticas, o gênero humano se dividia como manadas de gados150.  

Assim, para Rousseau, Hobbes libertou o homem da tirania teocrática para o apregoar aos 

grilhões da desigualdade. A forma de um individualismo renunciado em favor da razão de paz 

inseria, na noção de natureza, interesses sociais: o direito natural de Hobbes estava preso a uma 

condição inexistente à natureza do homem. Contra ele, o sistema de Rousseau se estrutura como 

                                                 
148 TÖNNIES, Ferdnand. Tomás Hobbes. Madrid: Revista de Occidente, 1932.p 144 
149 MACHADO, Lourival Gomes.  A política de Jean-Jaccques Rousseau. In. Obras II, 1962.p. XXIV 
150 Cf. ROUSSEAU.  Contrato Social. p 30 
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uma observação aos procedimentos racionais sobre os quais se montou a história da filosofia. 

Durante toda a Idade Média, a organização política, sobre as condições  dos preceitos metafísicos  

da antiguidade, legitimou as condições da dominação do homem pelo próprio homem. Assim, o 

objetivo de Hobbes falhou em introduzir o homem sobre os desígnios de suas desditas. Para o 

pensador genebrino, a condição de uma natureza má não era um ultraje irrelevante à constituição 

da realidade humana, mas uma espécie de fio condutor responsável pela condução do homem na 

terra.  

O pensamento de Rousseau se insere sobre o entendimento de que a teoria do Estado 

demonstrada sob as condições contratualistas, na forma estabelecida por Hobbes, enquanto 

proveniente de necessidades racionalizadas socialmente - desnecessárias, portanto, à natureza da 

conservação puramente instintiva - não fazia transcorrer a condição humana sob um simples 

esboço teórico.  Ao contrário, erguia, na prática, as exigências de uma forma de entendimento 

que se lançava a caminho da sujeição dos homens, e os prescreviam desiguais por natureza. O 

individualismo, dentro desse aspecto, olvidava o “homem de si mesmo” para conferir-lhe  um 

homem do outro151; e o rumo das ações do indivíduo deixava de seguir as leis naturais da 

consciência autônoma para atuar em designações heterônomas. 

Por conseguinte, não era sem razão que Hobbes estruturou o indivíduo da ação como 

fundamento-parte da realidade política; e nem que Rousseau tivesse sobressaltado uma 

provocação, às expensas de uma necessidade literária, que afirmasse sua condição pessoal de 

isolamento. Tal problema fincava seus ganchos nas mesmas estruturas eclesiásticas que 

restringiam a condição humana às punições de uma originalidade corrompida. E se Hobbes 

limitou as estruturas de seus desígnios  novas autoridades para frear a natureza má; em Rousseau, 

os encargos de tal figuração se levantaram contra os dogmas cristãos inúteis à moral.  

Nesse sentido, Dumont teve razão ao atribuir a perspectiva de uma análise individualista 

como contendo em si mesma os termos de sua adaptação.  Segundo o comentador, os pensadores 

que seguiram por esta linha, ao se manterem num exercício de uma continuada busca racional, 

haviam de apoiar em tal demonstração o nascimento de um império de razão universal, assim: “o 

individualismo deve ser nutrido por si mesmo posto que a razão, se bem é universal em princípio, 

                                                 
151 ROUSSEAU. Emílio. p13  
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atua na prática através da pessoa particular que a exerce e se situa em primeiro plano diante das 

demais coisas, ao menos de maneira implícita”.152 

A partir disso, é importante destacar que Rousseau esteve envolvido pela dimensão da 

problemática histórica do século XVIII. Debruça-se, assim, sobre uma época que compreende na 

mesma esfera os aspectos religioso, moral e político. Estas foram as razões que possibilitaram, ao 

pensador de Genebra, a observância da função que as crenças desempenhavam nos homens e, 

conseqüentemente, a incumbência de um conhecimento transformador em meio a uma época 

crítica. De fato, o império universal da razão se expandia como solo epistemológico, mas era 

justamente a dimensão dessa universalidade que estava sendo posta em evidência por Rousseau. 

O genebrino se depara com o grande problema inerente às anteriores condições 

epistemológicas da liberdade e da igualdade; contraditórias no plano moral, haviam de se 

conciliar no interior do terreno político. O horizonte do saber que possibilitava tal resolução era a 

compreensão do homem em sua norma antropológica: a não-relação que objetiva pôr o indivíduo 

em si mesmo153. Desse modo, o  horizonte  dogmático era substituído pela lumen naturale, e  isso 

significou, em Rousseau, o suprimento das necessidades emergentes do homem biológico. 

Primeiro na saciedade dos elementos vitais e progressivamente no discernimento necessário 

“próprio para todas as condições humanas”154. A simples  felicidade daí decorrente se firmava na 

concretude de uma razão prática em condições da maturidade do entendimento.  Esta se 

alcançava através do  reconhecimento do sujeito em sua dimensão ética resgatada do domínio das 

trevas.  

Assim, a nova realidade opunha as condições do essencialmente útil às abstrações das 

verdades dogmáticas de um “fanatismo cego”, provenientes de um “preconceito estúpido”:“a 

inteligência humana tem seus limites ...o número de verdades é inesgotável, assim como o dos 

erros... Não se trata de saber o que existe, mas apenas o que é útil”155 Em relação a isso, e contra 

as posições dogmáticas do partido cristão enciclopédico, Rousseau afirmou nas Cartas da 

Montanha: 

 

                                                 
152 DUMONT.  Ensayos sobre el individualismo: una perspectiva antropológica sobre la ideologia moderna.  Madrid: 
Alianza editorial, 1957. p. 40 
153 Cf. CARDOSO, Sérgio. Do desejo à Vontade: a constituição da sociedade política em Rousseau. In. Discurso 
Vol. 06. p 03 
154 ROUSSEAU. Emilio p. 32 
155 ROUSSEAU.  Emílio. p. 213 
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Mesmo que o verdadeiro cristianismo seja uma instituição de paz, quem não vê que o 
cristianismo dogmático ou teológico é, devido à quantidade e obscuridade de seus 
dogmas, sobretudo pela obrigação de admiti-los, um campo de batalha sempre aberto 
entre os homens e isso sem que, à força de interpretações e de decisões, se possam 
evitar novas disputas sobre as próprias decisões tomadas?156 

 
É sobre essa oposição que Rousseau busca resolver as antigas teorias supersticiosas que 

postulavam uma oposição entre igualdade e liberdade. E se todos os motivos que fizeram os 

filósofos do século das Luzes se opor ao preconceito epistemológico, resultado das verdades 

metafísicas; um universal humano que atendesse às leis naturais à espécie havia de ser 

estabelecido no caráter da generalidade absoluta. O individualismo enquanto retratava a 

representação do homem em si mesmo, revelava o mesmo universal de que nasce a personalidade 

moral histórica. As perspectivas provenientes da síntese do sujeito fizeram o pensador genebrino 

desarraigar o homem descrito sob determinações de uma forma de vida, para construí-lo além dos 

preconceitos adquiridos pelos homens em função dos anseios alheios às suas necessidades. Na 

figura de Robinson Crusoé, ele pôde descrever tal analogia; e os amparos de um homem isolado 

não pretenderam firmá-lo numa condição anti-social, mas pensá-lo no interior de sua própria 

condição de homem:  

 

Esse estado não é, concordo, o do homem social; provavelmente não é o do Emílio, 
mas é através desse mesmo estado que ele deve apreciar todos os outros.  O meio mais 
seguro de nos elevarmos acima dos preconceitos e ordenarmos os juízos de acordo com 
as verdadeiras relações entre as coisas é colocarmos-nos no lugar de um homem 
isolado e julgarmos tudo como tal homem deve ele próprio julgar, com relação à sua 
própria utilidade. 157 

 
 Assim, o homem, indivíduo tal como se mostra um exemplar da espécie, dentro da 

genealogia rousseauniana, trouxe o mesmo fenômeno que pretendeu firmar a racionalidade 

humana ao pensamento das luzes. A grande crítica, estabelecida em direção à busca de uma 

determinação universalmente humana, esteve inserida em todo o planejamento que o século 

XVIII elaborou sobre a expressão da igualdade entre os homens,  disso não há dúvida; mas, se a 

preferência em ser homem de paradoxos a ser de preconceitos158 constituiu o engajamento nas 

discussões dos propósitos da modernidade ilustrada, a ordem de conhecimento, em Rousseau, 

firmou-se numa escala natural para atender à limitação do homem às suas necessidades. Para ele, 

                                                 
156ROUSSEAU. Cartas da Montanha p. 171 
157 ROUSSEAU. Emílio. p. 244 
158 cf. ROUSSEAU. Emilio p. 96 
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uma verdadeira igualdade moral, condição necessária para o “dever ser” político, se descrevia na 

abastança do homem em si mesmo. 

O pensamento de Hobbes, apesar de começar traçado sobre uma investigação individual, 

atendia inicialmente à análise do homem, mas poucos motivos foram suficientes para que este 

caísse dominado.  A essência humana que postulava uma natureza social ao homem desde 

Aristóteles fadava-o às suas misérias.  Para Rousseau, o caminho deixado pelo zoon politikós 
159que deseja por natureza o conhecimento160 não só deixou de solucionar os problemas acerca da 

natureza humana como também escavou o seu próprio abismo. O homem político estava 

concebido dentro de uma ordem que os designavam enquanto desiguais, na medida em que uns 

nasciam determinados à escravidão e outros à dominação.161  O desejo de conhecer dos mesmos 

gregos que estudaram a natureza, antes de fazer nascer uma teoria do estado, apesar de tudo, 

muniu de argumentos toda uma elaboração posterior que contemplou a trajetória do pensamento 

filosófico como degraus  ao processo de conhecimento.  

Para a superação de tal realidade bastava um novo plano de verdades que libertasse o 

homem da ignorância de ser conduzido por preceitos além de seu entendimento, e este já vinha 

minando seus alicerces desde os fins do século XVII. A mesma “lógica dos fatos”, que serviu de 

investigação analítica ao progresso do conhecimento racional, possibilitou a abertura desse 

caminho. O proceder sobre a utilidade abastada no que fosse realmente necessário ao homem, 

não cabia a planos ulteriores, e o propósito constante se findava a partir disso, em como encontrar 

a felicidade neste mundo.  

Bem verdade que os planos de dar primazia somente ao que era útil aos homens se 

consagraram sobre a ênfase dada à experiência retirada das demonstrações da natureza física; e se 

os fatos foram afastados por Rousseau, na demonstração de um natural humano, foi em razão do 

proceder sintético. Foi no objetivo de encontrar a lei de uma natureza humana universalmente 

válida, que nosso pensador alçou suas forças sob necessidade de entender a contingência das 

realizações humanas. 

 Para Rousseau, os homens passavam a carregar a responsabilidade sobre suas atitudes, 

em detrimento da vontade individual; e se igualmente partiam da mesma condição em possuí-la 

para construírem seus próprios edifícios, estes seriam resultados das ações daqueles.  A 

                                                 
159 ARISTOTLE. Politics.  In. The Work of Aristotle II. 1252 a 
160 ARISTOTLE. Metaphysics. In. The Work of Aristotle I. 980 a. 
161 Cf. ROUSSEAU. Contrato Social. p. 30 
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contingência dos homens considerada, não num preceito idiossincrático162 mas, no distintivo da 

desigualdade entre os homens, assentava no preconceito epistemológico os caminhos de suas 

desventuras. Inserem-se aí as razões do Contrato social estabelecido em tomar “os homens como 

são e as leis como podem ser”163, e a manifestação crítica em condenação às misérias humanas 

como efeito das próprias ações dos homens.  

Estas se vinculam à ultrapassagem das determinações naturais restrita à saciedade sob o 

cumprimento das necessidades universais, isto é, daquelas que fossem comuns a todos os 

homens. Cada um destes, tomado na própria vontade em acordo consigo mesmo, era o 

reconhecimento do outro como outro-de –si: “porque, sendo as necessidades naturais as mesmas 

em toda parte, os meios de satisfazê-las devem ser em toda parte iguais”164 E nas Cartas Morais: 

“E é do sistema moral formado por essa dupla relação consigo mesmo e com seus semelhantes 

que nasce o impulso da consciência”. 165 

Portanto, uma natureza, que expressou os homens como são, não pretendeu voltar aos 

conceitos metafísicos nem firmar-se na fixidez de uma essencialidade. Aliás, foi justamente esta a 

crítica que Rousseau direciona aos prosélitos cristãos ilustrados. Estes, ao unir as duas regras de 

fé – razão e Evangelho -  as tomaram como uma única; se eximindo das explicações dos fatos e 

retomando-os nas  designações dogmáticas do orgulho humano: “ a segunda [a razão]será tanto 

mais imutável quanto se apoiará apenas sobre a primeira [a fé] e não sobre certos fatos, os quais, 

tendo necessidade de serem atestados, remetem a religião à autoridade dos homens”.166 E numa 

crítica direta ao orgulho existente na intolerância dogmática reformadora: 

 
... de perseguidos, logo os reformadores tornaram-se perseguidores....na vossa história, 
não prova outra coisa a não ser a inconseqüência dos homens e o império das paixões 
sobre a razão. De tanto discutir com o clero católico, o clero protestante adquiriu um 
espírito questionador e mesquinho... Calvino, sem dúvida, era um  grande homem.  
Mas, enfim, era um homem, e, pior ainda, era um teólogo.  Aliás, tinha todo o orgulho 

                                                 
162 Sobre a conduta própria no que diz respeito à condição individual de cada indivíduo, Rousseau responde na 
diferença temperamental  resultadas na dimensão do “gênio” de cada pessoa sobrepesado com as experiências 
pessoais de cada um.  Não é desse assunto que ele pretendeu tratar, mas da condição moral de cada um dos 
indivíduos em sociedade. 
163 ROUSSEAU.  Contrato Social. 27 1ed – a tradução de Lourival Gomes machado apresenta uma nota em relação 
à passagem.  “As leis como podem ser” corresponde a “como devem ser” na medida em que o objetivo de Rousseau 
demonstra a necessidade de estabelecer as formas em que se estabeleceriam as leis tomando os homens a partir de 
seu preceito “natural”, ou seja, como os homens “são” e não como se tornaram no seio da sociedade. 
164 ROUSSEAU. Emilio. P.  260 
165 ROUSSEAU. Cartas Morais. P. 166 
166 ROUSSEAU. Cartas da Montanha p. 161 
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do gênio que se dá conta de sua superioridade e que se sente indignado se ela é 
questionada. 

 
Todo esse aprisionamento aos dogmas, revelado pelo partido cristão, significou uma 

contradição aos objetivos do século. A liberdade reformadora, ao adquirir o mesmo espírito 

mesquinho de outrora, ultrajava, para Rousseau, o verdadeiro fundamento da natureza humana, 

alheando a liberdade e impedindo o homem de atingir o conhecimento dos princípios de sua 

natureza: “As idéias gerais e abstratas são a fonte dos maiores erros dos homens; nunca o jargão 

da metafísica fez com que se descobrisse uma única verdade, e ele encheu a filosofia de absurdos 

de que temos vergonha, tão logo os despojamos de suas grandes palavras.”167  

Em decorrência, para ele, embora a própria definição de lei exigisse o comando de um 

ordenamento, não se tratava de algo externo ao homem, mas a compreensão deste em si mesmo. 

A busca de um universalismo humano, que apreenderia o homem numa conceituação 

generalizada, voltava para a perspectiva do individualismo, uma vez  tomada na dimensão prática 

do exercício e da ação. Partia, pois, do princípio da unidade do indivíduo particular na 

responsabilidade sobre seus atos. Dessa forma, Rousseau atendia às mesmas deliberações 

necessárias à autarquia do sujeito tomada pelo século XVIII diante da formulação que envolvia a 

crença na invariabilidade da razão.  Em Cassirer: “a mesma para todos os sujeitos pensantes, para 

todas as nações, para todas as épocas, para todas as culturas”168 E mais adiante “ ... não como um 

conceito de um ser, senão de um fazer”169. 

O bom selvagem rousseauniano não se enquadrava, portanto, no indivíduo como princípio 

ontológico da humanidade, mas no princípio axiológico que se servia da liberdade de agir de cada 

homem em função da coletividade.  

As vias do irracionalismo, que se seguiam da conseqüência do indivíduo isolado, não só 

ergueram as linhas construtivas na ordem do proceder do método, mas também o princípio 

racional da necessidade da auto-reflexão como desígnio prévio à vivência moral. Em Cassirer: 

“Existe somente uma força viva para este saber: a fonte do auto-conhecimento e da reflexão. E 

foi única e exclusivamente a ela que Rousseau também se referiu e dela pretendeu obter todas as 

provas para seus princípios e proposições iniciais”170 Assim, as razões da refutação ao 

preconceito epistemológico, conferido ao “racionalismo” medieval, não poderiam se fundar sobre  
                                                 
167 ROUSSEAU.  Emilio. P 385 
168 CASSIRER. Filosofia de la ilustracion. p. 20 
169 Idem.p. 27 
170 CASSIRER, Ernst. Questão Jean-Jacques Rousseau. São Paulo: UNESP, 1999.p. 51 
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os limites geográficos da civilização européia. Por conseguinte, todo o intento de Rousseau, ao 

proferir sobre a liberdade natural uma boa natureza, partia do sujeito para desembocar seus males 

como culpa da sociedade; do mal proveniente da vida coletiva que se pronunciava como discurso 

da moral social: “o mal moral é incontestavelmente obra nossa”.171 

Na expressão do genebrino: 
 

O princípio de toda ação está na vontade de um ser livre; não poderíamos remontar 
além disso.  Não é a palavra liberdade que nada significa, mas a palavra necessidade.  
Supor algum ato, algum efeito que não derive de um princípio ativo é realmente supor 
efeitos sem causa, é cair no círculo vicioso.  Ou não há um primeiro impulso, ou todo 
primeiro impulso não tem nenhuma causa anterior, e não há verdadeira vontade sem 
liberdade ... Se o homem é ativo e livre, ele age por si mesmo.172 

 

 O problema da origem do mal aí instaurou suas raízes. As questões do individualismo e da 

vida coletiva, que há muito representavam as peças da construção dos princípios morais, se 

mostraram como a verdadeira preocupação de Rousseau. Hobbes havia de fato se erguido contra 

uma Autoridade estabelecida, mas errava ao destruir a liberdade do homem por motivo do medo 

da morte na idéia d“aquela miséria que acompanha a liberdade dos indivíduos isolados”173. Tal 

não apreendia, como para Rousseau, o  outro no reconhecimento como um outro de si mesmo,  

como postulava a auto-reflexão.  

Mas o indivíduo de Rousseau subsiste ainda sobre outro ponto: a lei que o regia sobre sua 

imanência natural não havia de se fundar numa obrigatoriedade imposta. Ao contrário, tal como 

coloca Cassirer, o objetivo essencial de Rousseau consistiu em colocar o indivíduo numa lei 

universal sem, contudo, inseri-lo sobre qualquer traço de obrigatoriedade.174 Para ele assim como 

demonstra no Emílio e Sofia: “se a liberdade consistisse em fazer o que se quer, homem algum 

seria livre”175, de modo que assenta seu conceito de lei na intenção própria da vontade livre. Esta 

constitui o princípio de sua razão prática: “não há verdadeira ação sem vontade”,176 seu primeiro 

dogma e artigo de fé. 

Para Rousseau, a significância de uma vontade natural ao indivíduo se valia, portanto, sob 

atributos que, a todo custo, ultrapassavam o entusiasmo que cobria o entendimento corrompido 

                                                 
171 ROUSSEAU. Emilio. 397 
172 Idem. p.  396 
173 HOBBES. Leviatã. P. 81 
174 cf. CASSIRER. Questão Jean- Jacques p. 62 
175 ROUSSEAU. Emilio e Sofia. P 211 
176 Cf . ROUSSEAU. Emilio p. 384 
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da dogmática cristã. Se as disposições de seu pensamento se elevavam, em primeira ordem, ao 

problema contra as vias morais do entendimento supersticioso; em segunda ordem o problema do 

mal deveria remeter às suas verdadeiras causas sociais. Rousseau aponta os erros do partido 

cristão, sem contudo, deixar de admitir a necessidade do dogma da consciência: é justamente a 

partir deste que ele principia os erros da partido materialista: 

Há, portanto, no fundo de todas as almas, um princípio inato de justiça e de verdade 
anterior a todos os preconceitos nacionais, a todas as máximas de educação.  Esse 
princípio é a regra involuntária pela qual, apesar de nossas máximas pessoais, julgamos 
nossas ações e as de outros como boas ou más, e é a esse princípio que dou o nome de 
consciência. Mas contra essa palavra ouço elevar-se de todas as partes a voz dos 
filósofos: erros infantis, preconceitos da educação, exclamam todos eles, como de 
comum acordo.  Nada há no entendimento humano que não tenha se introduzido pela 
experiência, e não julgamos coisa alguma senão com base em idéias adquiridas177 

 

Rousseau segue os procedimentos de seu método com o objetivo último de demonstrar o 

princípio fundamental da natureza humana.  Reconhece a consciência como dogma necessário e 

útil à moral. Não se trata, pois, de uma instância do conhecimento e a demonstração disso se dá 

em debate com o partido filosófico materialista. 
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CAPÍTULO 3 - O PARTIDO FILOSÓFICO  MATERIALISTA 
 
 

 3.1 - A racionalidade material 
 

Para o pensamento materialista da Enciclopédia, a causalidade criacionista, mantida pelo 

partido cristão, representava a resistência do preconceito.  Mais do que uma oposição a um bloco 

de pensamento sustentado por dogmas, a contestação ao partido religioso trazia de volta as 

mesmas necessidades do materialismo secularista de Hobbes.178 Iniciando seu percurso em 

contraposição à força racional do zoon politikon metafísico, seu indivíduo isolado expressou uma 

real desvinculação do poder divino ao poder do Estado. Isso significava, no plano do 

conhecimento, a satisfação racional no campo do puramente demonstrável. A fundamentação 

material visou assim, figurar uma gênese comprovativa para o entendimento racional do saber 

humano, que para o pensador inglês, assentava no corpo o  afastamento definitivo dos preceitos 

metafísicos. 

 Fácil notar que na estrutura da “época da filosofia”, segura do manejo epistemológico na 

transformação política, Hobbes tenha ganhado uma importância fundamental. O primeiro 

pensador a vincular uma teoria do conhecimento num esboço propriamente metodológico, para 

transpor e fundamentar uma outra ordem política, era o embasamento preciso para o materialismo 

ilustrado.179 Além disso, Hobbes se opunha ao mesmo dualismo cartesiano que o partido 

Filosófico ainda enxergava sob domínio metafísico. Para os ilustrados dessa posição, o sistema de 

Descartes ainda punha o sujeito fora da relação com o mundo.  Nascimento ratifica essas 

determinações do cogito cartesiano da maneira tomada pela Ilustração: 

  
O cogito cartesiano, ao estabelecer-se de modo totalmente independente do corpo (e 
dos corpos em geral), determina de uma vez por todas uma exterioridade do sujeito em 
relação ao mundo que não será anulada, nem mesmo quando a certeza da existência do 
próprio corpo for recuperada.180 
 

                                                 
178 Não entraremos aqui nas diversas interpretações do pensamento de Hobbes a cerca da fundamentação material do 
desenvolvimento de sua teoria política. Seja desenvolvido no autointeresse, seja no medo da morte ou na 
necessidade, a importância levantada pelos pensadores do século XVIII se restringe à necessidade de erguer um 
sistema aquém do direito divino, ou seja, na necessidade do material como oposição aos alicerces metafísicos.  
179 Não nos comprometeremos aqui com um estudo minucioso das diversas interpretações do pensamento de Hobbes, 
mas apenas a forma tal como entendida e criticada por Rousseau. 
180 NASCIMENTO, Maria G. S. Cartesianismo e ilustração.  Analytica. Vol 03. N° 01, 1998 p. 128 
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O materialismo hobbesiano foi fundamental para aquelas instâncias corporativas 

esclarecidas. Desde o sensualismo de Diderot ao materialismo radical de d’Holbach,181  as 

tentativas de prestigiar o corporal em detrimento da alma alçaram-se na idéia de resgatar o 

entendimento de toda e qualquer autoridade exterior à relação do conhecimento sensitivo.  Assim, 

as explicações mecanicistas de Hobbes ganharam cena por contestar o pensamento de Descartes, 

na maneira que deslocou o entendimento da função motora da alma para o do movimento como 

imanente à matéria. Compreendendo a ação como movimento, a transformação do mundo natural 

pôde ser expressa em comparação com uma máquina: sendo sempre movimento, a ação se 

restringia aos limites do corpo: “um corpo, porque somente um corpo, isto é, algo material, 

dotado de dimensões determináveis, desde um ponto, pode ser movido... a alma é movida e, 

portanto, corpo.182; não haveria sentido portanto, em querer distinguir a alma do corpo.  Tönnies 

afirma que, segundo Hobbes, a alma não poderia ser distinta da matéria pela própria definição do 

movimento, de modo que cessando as disposições do corpo, cessa também o sentimento da alma 

sensível:  

 
O homem sente como os animais; da mesma maneira, portanto, se a alma do homem 
sente, sente também seu corpo.  Por isso, às palavras “a alma é o que sente” não 
deveria seguir essas outras: “e não o corpo”, porque, quer queira quer não, se 
contradizem.  E de certo que não é o corpo, senão a alma a que vê por mediação das 
fibras nervosas, cujo movimento se da conta da situação e distância do objeto, se pode 
voltar a perguntar como chega a ver a alma ou mediante qual sentido e com quais fibras 
nervosas se da conta do movimento provocado pelos nervos ópticos no cérebro, se não 
é a alma mesma quem se move.  E se se concebe isso, então a alma é também corpo.183 
 

As descrições do Monismo hobbesiano foram levadas adiante pelo partido Materialista. A 

aplicação do sistema da natureza ao sistema moral concedia ao fisicismo o mérito de 

proporcionar o que seria o verdadeiro conhecimento sobre o homem. Se compreendia, portanto, 

estando à margem de todo dogma epistemológico, uma vez que se determinava na construção de 

um mundo comum, incontestável por esclarecer-se na própria experiência.  Para o pensador 

inglês, tudo o que se poderia estabelecer sobre a alma era entendido na sensibilidade dos sentidos 

corporais. Assim, levou os princípios do dualismo cartesiano pra uma única perspectiva onde 

pôde excluir a necessidade de uma alma metafísica na relação do conhecimento. Para ele, 
                                                 
181 É nesse caminho iniciado por Hobbes que se apóia o pensamento dos dois representantes materialistas que 
manifestaram ligação direta com o pensamento de Rousseau.  Trata-se de Diderot e d’ Holbach, ambos referidos nas 
Confissões e nos quais encontramos contestações ao pensamento de Rousseau. 
182 TONNIES, Ferdnand. Tomás Hobbes. Madrid: Revista de Ocidente, 1932. p. 134 
183 TONNIES. Tomás Hobbes. p. 134 
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Descartes não teria razão em afirmar: “faz tempo que sabemos com segurança que é a alma a que 

sente e não o corpo”. 184 Entretanto, embora a referência à Dióptrica pretendesse uma 

diferenciação e até superação dos caminhos cartesianos, ele não lançou mão de princípios 

diversos. É sabido que ambos pensadores não foram além nem aquém dos princípios 

fundamentais da época, mas em necessidade de garantir a força das explicações puramente 

racionais, a dimensão do que seria o “sentido comum” em Descartes leva Hobbes a eliminar a 

alma e pôr em lugar o movimento imanente à “máquina-homem”. A maior expressão de 

Diderot185dentro dessa perspectiva é sua Carta sobre os cegos, onde realizou contestação 

semelhante a de Hobbes em relação à Dióptrica de Descartes186. Tal é a passagem da obra deste 

referida pelos dois materialistas: 

Já sabemos que é a alma a que sente e não o corpo, pois se observa que, quando ela 
está em êxtase ou entregue a uma profunda contemplação, o corpo permanece sem 
sentimento, embora diversos objetos o excitem. E se conhece que isto não é 
propriamente enquanto esta [a alma] reside nos membros que servem de órgãos aos 
sentidos exteriores, mas enquanto que reside no cérebro, órgão no qual se exerce essa 
faculdade que chamam sentido comum.187 

 
A contestação à referência desse “sentido comum”, tal como expresso por Descartes, 

servirá para seus opositores como um fechamento do último resquício de superstição metafísica. 

A condenação à alma cartesiana - sentenciada no sujeito fora da relação com o mundo - está 

mergulha na mesma escolástica contra a qual o pensador renascentista se ergueu. Havia a 

necessidade de se discutir a respeito da sensibilidade; e essa direção é lançada como o princípio 

fundamental do qual Descartes serviu como bode expiatório: seu “sentido comum” é tomado no 

domínio do De anima aristotélico na forma interpretada pela escolástica. 

Para Diderot, a metafísica cartesiana constituiu a verdadeira cegueira epistemológica: 

“Descartes, cego de nascença”188 padecia dessa enfermidade por estabelecer a dimensão do 

sujeito num preconceito epistemológico: “abri a Dióptrica de Descartes... Descartes, e todos os 

que vieram depois, não puderam nos dar idéias mais nítidas da visão”189  Esta privação era 

                                                 
184 TÖNNIE. Tomás Hobbes. p. 139 
185 Temos consciência de que não podemos reduzir o pensamento de Diderot unicamente à perspectiva materialista, 
contudo, é essa a abordagem que aqui necessitamos. 
186 Além de Hobbes e Diderot, também encontramos referência à Drióptica de Descartes no pensamento e de 
Voltaire. 
187 DESCARTES, René. La Dióptrica. Discurso Del método;  La Dióptrica; Los meteoros; La Geometria. Barcelona: 
Circulo de lectores. P. 168 (grifo nosso) 
188 DIDEROT, Denis. Carta sobre os cegos. In.  Textos escolhidos. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1985. p. 04 
189 Idem. p.  05 
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provocada pelas abstrações metafísicas que deturpavam o verdadeiro conhecimento das coisas. 

Assim, o autor da Carta estabelece nas sensações do corpo o verdadeiro princípio do 

conhecimento: “se alguma vez um filósofo cego e surdo de nascença fizer um homem à 

imaginação do de Descartes, ouso assegurar-vos... que colocará a alma na ponta dos dedos; pois é 

dali que lhe vêm as principais sensações, e todos os conhecimentos”190 Para ele, o conhecimento 

baseado nos preceitos metafísicos encobria o orientação mais segura no homem: o sentimento da 

existência proporcionado pelas sensações do corpo, e não por uma suposta faculdade 

transcendente que tivesse primazia ao ponto de superar as impressões das faculdades sensíveis - 

tal como o “sentido comum” estabelecido na glândula pineal : “a voz da natureza se lhe faz ouvir 

suficientemente através dos órgãos que lhes restam, e seu testemunho será tanto mais forte contra 

os que se tapam teimosamente os ouvidos e os olhos”.191  

A concepção de filosofia natural de Diderot se descreve na advertência de uma virada 

decisiva. Para isso deixa pra trás tanto as ciências abstratas quando o espírito calculador e 

ordenador da matemática192para voltar-se aos conhecimentos dos fatos. Seu objetivo visou a 

construção de uma nova forma de pensamento, segura o suficiente para titubear qualquer 

autoridade interna atrelada à religiosidade. Essa parece ser a função de suas profusões materiais: 

ao fundamentar um pensamento mecanicista pretendeu possuir o modo de manobrar os termos do 

entendimento das coisas: 

 
...quantos mundos estropiados, falhados dissipam-se, reformam-se e dissipam-se talvez 
a cada instante em espaços longínquos, em que eu não consigo tocar, e vós não 
conseguis ver, mas que o movimento continua e continuará a combinar aglomerados de 
matéria, até que obtenham algum arranjo na qual possam perseverar.193  

 
A ênfase dada à matéria, em detrimento de qualquer outro princípio ontológico, pode ser 

vista em grande ordem no Diálogo de D’Alambert et Diderot. A conclusão que os dois 

debatedores chegam, ao reduzir a relação do conhecimento à sensibilidade, é a da necessidade de 

estabelecer esta mesma sensibilidade nas propriedades mesmas de cada um dos dois termos do 

conhecimento. 194 Através das atribuições de atividade e passividade, conforme fossem as 

qualidades da matéria, a ação e a inércia descreviam  um monismo nas regras precisas para 

                                                 
190 Idem. p. 10 
191 Idem. p  20 
192 Cf.  CASSIRER, Ernst.  Filosofia de la Ilustración. Pánuco: Fondo de Cultura Económica, 1963.p. 83 
193 DIDEROT. Carta sobre os cegos. P 19 
194 cf. DIDEROT. Diálogo de D’Alambert e Diderot. P. . 89 
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conduzir o mecanicismo, e com isso possibilitar a expulsão de  qualquer embaraço na forma do 

entendimento  das coisas. 

As regras assim proferidas se direcionavam para as novas necessidades que surgiam 

decorrentes de todas as mudanças no campo do conhecimento. Reduzir a relação corpo/alma às 

propriedades da matéria visou um rearranjo das condições humanas albergadas no campo moral. 

Isso porque os limites do conhecimento, traçados pela Ilustração, possuíram o sentido de 

exonerar a causalidade metafísica como regra lógica do axioma da existência humana.  A esta, 

sobre o “tudo que é, é certo”, bastava compreender-se como dada para libertar-se das dívidas 

transcendentes: para uma existência dada, não importavam suas causas. Portanto, Descartes havia 

dado um primeiro passo correto quando se estabeleceu sobre a dúvida metódica. Invocou o cogito 

como primeiro ato que dispensava a necessidade de uma causa última, pois pronunciar a 

existência pelas regras do próprio pensamento parecia livrar a natureza humana dos preconceitos. 

Mas seu dualismo sucumbia em preconceito ao pôr a alma em dívida com a Autoridade. Nesse 

ponto, Rousseau concorda com os pensadores materialistas:  

 

Descartes, querendo cortar de um só golpe a raiz de todos os preconceitos, começou 
por colocar tudo em dúvida, submeter tudo ao exame da razão.  Partindo desse 
princípio único e incontestável: Penso logo existo, e avançando com as maiores 
precauções, acreditou que se dirigia à verdade, mas não encontrou senão mentiras.195 

 

Opondo-se a isso, o materialismo apresenta-se como possuidor de todas as regras para 

manobrar as transformações das instituições humanas. Fator este veementemente contestado por 

Rousseau, pois trata-se do projeto que pretendem levar adiante para fundamentar o progresso da 

humanidade. A forma extrema de explicar o mundo pela experiência se propõe a descrevê-lo e 

regulá-lo como uma máquina, onde o observar se estabelece com a tarefa de ordenar as peças de 

maneira tornar possível essa regulação. As regras observadas na natureza física a partir daí 

também são utilizadas para a projeção da natureza humana.  Os materialistas apoiam, portanto, 

nessa transformação epistemológica, a mudança do entendimento no homem e por conseguinte  

da ação deste no mundo.  

                                                 
195 ROUSSEAU. Cartas Morais. In. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a Christophe de Beaumont e outros escritos 
sobre religião e a moral. Tradução de José Oscar de Almeida Marques... [et al].  São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 
P. 154 
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Rousseau enxerga os erros cometidos pelos materialistas ao conduzirem-se por esse 

enredo, e empreende-lhes uma crítica: “podemos atribuir ao físico o que devemos imputar ao 

moral; este é um dos enganos mais freqüentes da filosofia de nosso século.”196 Para ele, existiria 

uma ordem natural das coisas, tal como nos planos do Progresso, mas em lugar de proporcionar a 

apreensão do verdadeiro conhecimento sobre o homem, o pensamento crítico materialista o 

desconsiderava. É esse o sentido ao qual se refere aos filósofos materialistas nos Devaneios: 197  

 

Querendo ser mais sábios que outros, estudavam o universo para saber como este 
estava arranjado, como teriam estudado alguma máquina que tivessem encontrado por 
curiosidade. Estudavam a natureza humana para poder falar dela com sabedoria, mas 
não para se conhecerem; trabalhavam para instruir os outros, mas não para 
esclarecerem-se interiormente.198  

 

A preocupação do genebrino, desde o início, requeria o conhecimento do homem como 

conhecimento moral; questão esta que ele julga negligenciada no pensamento materialista.  Este, 

mesmo quando reiteravam Descartes, despindo-o de seus erros, o conhecimento de si, desde o 

sujeito, condicionava-se à orientação de outrem em vez de fazer o homem guiar-se por si mesmo.   

Depois de Hobbes outra perspectiva bastante divulgada nas luzes foi a de um suposto 

materialismo atribuído a Locke. 199 Foi a partir dele que Rousseau encaminhou o proceder de sua 

análise do conhecimento, e que os outros filósofos, no meio enciclopedista, apoiaram-se para 

censurar Descartes. Para o partido Filosófico, bastou que ele assumisse uma posição antiinatista 

                                                 
196 ROUSSEAU. Emílio. p. 292. 
197 Assim como as Confissões, Os devaneios do caminhante solitário, última obra realizada por Rousseau, pode ser 
interpretada como levando adiante duas máximas bem conhecidas em Sócrates: o “conhece-te a ti mesmo” e o 
“Filosofar é aprender a morrer”.  É nesse sentido que a partir da ‘Terceira Caminhada’ da obra, o genebrino tenta 
estabelecer-se enquanto aquele que, ao passar dos tempos, pretendia um envelhecimento a caminho da sabedoria: Eis 
a máxima dessa caminhada “Envelheço aprendendo sempre”.  
198 ROUSSEAU. Jean – Jacques. Devaneios de um caminhante solitário. Porto Alegre: LPM, 2008. p. 29 
199 A grande absorção do pensamento deste, para filósofos daquele meio, se deu por ele empreender uma crítica às 
idéias inatas de Descartes e, a partir disso, denotar a importância precisa à experiência. Contudo, ao longo dos Essays 
não encontramos uma referência direta aos preceitos de atribuição de pensamento à matéria tal como tomado pelas 
Luzes.  Essa interpretação parece levantada bem mais pelos anseios de empreender força às conjecturas materiais do 
que realmente Locke havia pretendido: ainda quando podemos taxá-lo de “empirista” temos que ter em mente que 
devemos pôr no caminho certas restrições a essa atribuição.  O que podemos observar ao longo da obra é uma 
exposição dos três sistemas filosóficos que estavam sendo postos em meio à atmosfera da época: o materialismo, o 
dualismo e o idealismo. Para ele, cada uma destas era uma tese explicativa das nossas experiências.  Em sua análise 
epistemológica, contudo, ao deixar claro que não poderia demonstrar a falsidade do materialismo acabou sendo 
tomado como tal, embora no II Ensaio (cap 23 §5) ele demonstre inclinação para o dualismo: Não deixa de conceber 
pensamento e experiência, mesmo que sem esta o espírito seja apreendido como uma tabula rasa. (Cf. CHIBENI, 
Silvio Seno. Locke e o materialismo. In. Moraes, J.Q.K. (org.). Materialismo e Evolucionismo. Coleção CLE, v. 47, 
p. 163-192, 2007.) 
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para obter, naquele meio, um papel importante:  contra a tese racionalista, a antítese empirista de 

Locke representou a primazia da experiência e a derrocada da fé. 

 A contestação de Rousseau ao pensamento de Locke naturalmente seguiu em direção à 

influência exercida sobre o materialismo enciclopédico. O genebrino julgou falha uma teoria do 

conhecimento que começava analisando o pensamento antes de analisar as impressões sensíveis. 

Para ele, seguir as etapas de um método era uma condição necessária para o conhecimento das 

coisas; e a tentativa de Locke se equivocava ao pretender uma compreensão do espírito, antes de 

compreender os objetos da experiência que o tornava possível. Rousseau se refere ao caminho 

traçado pelo pensador inglês no Ensaio acerca do Entendimento Humano, onde os três primeiros 

capítulos se dedicam à destruição da tese dos princípios inatos, tanto teóricos quanto práticos: “O 

homem pode chegar aos seus conhecimentos pelo uso das faculdades naturais, portanto sem 

necessidade de cogitar princípios inatos.”200  

 De fato o caminho estabelecido nos Ensaios de Locke principia pela investigação das 

idéias, admitindo uma substância enquanto sustentáculo destas, as impressões sensíveis estão em 

segundo plano. Um sistema que, para Rousseau, não seguiu a ordem natural do conhecimento, 

pois esta ordem se encontra no próprio desenvolvimento humano, na direção seguida para atingir 

a idade da razão.  Assim, da mesma forma que uma criança sente, antes de conhecer, a noção de 

espírito só pode ser posta numa etapa posterior à noção de corpo: “Para nós, existir é sentir, e 

nossa sensibilidade é incontestavelmente anterior à nossa própria razão.”201 Assim, “um espírito 

não passa de um corpo para o povo e para as crianças”.202 Tratar uma idéia abstrata sem antes 

preparar o sentido dessa  abstração é conceber a idéia abstrata materialmente, o que é uma 

contradição: 

 
Locke pretende que comecemos pelo estudo dos espíritos e que depois passemos aos dos 
corpos.  Esse método é o da superstição, dos preconceitos, do erro; não é o da razão, nem 
mesmo da natureza bem ordenada; é tapar os olhos para aprender a ver. É preciso ter estudado 
os corpos por muito tempo para formar uma verdadeira noção dos espíritos e suspeitar que 
eles existem.  A ordem contrária só serve para estabelecer o materialismo.203   
 

A partir disso podemos perceber a preocupação do pensador de Genebra em relação às 

conjecturas internas que servirão de base à sua filosofia moral.  Os erros de Descartes, tais como 

                                                 
200 LOCKE, John.  Ensaios acerca do Entendimento Humano. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 2005. p. 32-33. 
201 ROUSSEAU.  Carta a M. Franquiere. P.  166 
202 ROUSSEAU. Emilio 357 
203 Idem. p.  357 



82 
 

pretenderam os que dele se serviram para posicionarem-se ao contrário, não prestaram muito para 

proporcionar sistemas sensatos.  Tudo o que conseguiram foi demonstrar que qualquer definição 

incontestável poderia facilmente ser demolida:  

 
Newton fez ver que a essência da matéria não consiste absolutamente na extensão; 
Locke mostrou que a essência da alma não consiste absolutamente no pensamento.  
Adeus a toda filosofia do sábio e metódico Descartes. Serão seus sucessores mais 
felizes, seus sistemas durarão mais?204 

 
Rousseau dá uma resposta negativa à questão para demonstrar a contingência dos planos 

da racionalidade, e de como as pretensões materialistas eram falhas: “por mais que tentemos 

explicar tudo, em nossa parte encontramos dificuldades inexplicáveis que nos mostram que não 

temos nenhuma idéia segura de nada”205 Assim, toda as transposições do plano da metafísica para 

as pretensões materialistas enredavam-se nos mesmos erros de debruçar-se em especulações em 

detrimento vida prática: “pois a maneira pela qual a alma e o corpo agem um sobre o outro 

sempre foi o desespero da metafísica, e atribuir sensações à pura matéria é ainda mais 

embaraçoso”206 

É nesse ponto que o pensador de Genebra desenvolve uma análise sobre as pretensões das 

tendências epistemológicas de sua época e, assume sua preferência sobre a perspectiva dualista: 

 
É certo que temos a idéia de duas substâncias distintas, o espírito e a matéria, aquilo 
que pensa e aquilo que possui extensão, e essas duas idéias se concebem muito bem 
uma sem a outra...nenhuma dessas duas opiniões, debatidas há tantos séculos pelos 
metafísicos, tornou-se com isso mais plausível à razão humana, e se a existência eterna 
e necessária da matéria apresenta dificuldades para nós, sua criação tem outras tantas... 
De resto, a coexistência de dois princípios parece explicar melhor a constituição do 
universo e aplainar as dificuldades que, sem ela, são difíceis de resolver, como, entre 
outras, a da origem do mal. 207 

 

O objetivo desse procedimento é estabelecer sobre Locke, e sobre os demais materialistas, 

os princípios de sua teoria do conhecimento: a natureza do método epistemológico necessário à 

transformação da sociedade dos homens. Assim, o caminho materialista por ele condenado se 

firma como um modelo inverso, ao que verdadeiramente se deveria seguir. É assim que condena 

toda a estrutura epistemológica daquela transformação social e empreende a ativação da 

                                                 
204 ROUSSEAU. Cartas morais 155 
205 Idem, ibidem. 
206 Idem. p. 157 
207 ROUSSEAU. Carta a Beaumont. p. 67-68 
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racionalidade como o verdadeiro sentido do Esclarecimento. Para Rousseau, esta é conseguida 

quando cada homem compreende a si mesmo em compreensão exata de cada um dos demais, ou 

seja, no sentimento da consciência moral. 

Isso representou um golpe aos sistemas materialistas e provocou o afastamento definitivo 

de Rousseau dos pensadores da Enciclopédia. Além das ironias que ele afirma nas Confissões ter 

sofrido de Diderot, com Holbach as insinuações apareceram de forma mais direta:  

o homem julgou sadiamente com a ajuda de um sentido moral, quer dizer, de uma 
qualidade oculta, de um certo criterium que ele traz de nascença  e que o põe a levar de 
pronunciar com convicção seus méritos ou desméritos das ações.  Em vão o profundo 
Locke haveria provado que as idéias inatas não seriam mais  que quimeras; estes 
moralistas persistem em seus preconceitos; eles querem acreditar ou persuadir que o 
homem, mesmo sem haver sentido o bem ou o mal que resultam das ações, é capaz de 
decidir se elas são boas ou más.208 

 

E mais adiante enfatiza: 

Assim, não admitimos os princípios insensatos de um filósofo célebre por seus 
paradoxos, que se põe à tortura para nos provar os vícios particulares  em proveito da 
sociedade, a menos que este outro não tenha querido por uma sátira engenhosa provar 
aos seus concidadãos a impossibilidade de conciliar as virtudes sociais com a paixão 
desordenada pelas riquezas e pelo luxo próprios de destruir.209 

 
Sobre seu Systeme de la nature, Holbach estruturou os encaminhamentos de sua teoria 

materialista do conhecimento, de modo a projetar as transformações no campo social.  Seu 

objetivo era fundamentar a natureza de uma Moralle universelle210, e a partir dela descrever o 

verdadeiro ordenamento que se constituía na idéia daquela maioridade racional. Nela o processo 

de produção do pensar aparece como inteiramente corporal, e em conseqüência, concebendo as 

manifestações da alma exclusivamente como manifestações físicas da matéria211.  O movimento 

                                                 
208 HOLBACH,Baron d’. La Morale Universelle ou Les Devoirs de l'Homme Fondés sur sa Nature. France: [ga] 
Gallica, Bibliothéque Numérique de la Bibliothéque Nationale de France. p. PV11 [l’ homme jugeoit sainement à l’ 
aide d’ un sens moral, c’ est-à-dire, d’ une qualité occulte, d’ un certain criterium qu’ il apporte en naissant et qui le 
met à portée de prononcer avec certitude sur le mérite ou le démérite des actions.  En vain le profond Locke a-t-il 
prouve que les idées innées n’ étoient que des chimeres; ces moralistes persistent dans leur préjugé; ils veulent croire, 
ou persuader, que l’ homme, même sans avoir senti le bien ou le mal que resulte des actions, est capable de décider si 
elles sont bonnes ou mauvaises.] 
 
209 HOLBACH p. PXV1 [Ainsi n’ admettons pas les principes insensés d’ un philosophe célebre par ses paradoxes , 
qui s’ est mis à la torture pour nous prouver que les vices particuliers tournoient au profit de la société, à moins que 
cet auteur n’ait voulu par une satyre ingénieuse prouver à sés concitoyens l’ impossibilité de concilier les vertus 
sociales avec le luxe dont le propre est de les anéantir totalement] 
210 Cf. CASSIRER. Filosofia de la ilustracion. p . 78 
211 Cf. NASCIMENTO, M. G. S. A tentação materialista de Voltaire. Discurso. Departamento de Filosofia da 
FFLCH da USP, São Paulo, v. 17, 1988..P 79 
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aparece aí como princípio explicativo, e todas as modificações que possam assim ser observadas 

pode-se facilmente se limitar a uma compreensão mecanicista. Nesse sentido, Holbach adota 

posição semelhante a de Diderot, em relação às regras concedidas à sensibilidade; nesta obra ele 

afirma: “O homem é um ser sensível; seja qual for a causa de sua sensibilidade, esta qualidade 

reside essencialmente nele, e suficiente para lhe fazer conhecer isso que se deve a ele mesmo, e 

esta que ele deve aos seres com os quais seu destino é o de viver sobre a terra”.212 

Outrossim, vai cada vez mais fundo em sua pretensão de levantar os argumentos 

necessários para destituir-se de toda idealização metafísica. Para isso, nega, também contra 

Rousseau, qualquer sentimento moral que possam proferir antes da convivência entre os homens: 

“Uma moral anterior à existência dos homens e de suas relações, é uma moral aérea, uma 

verdadeira quimera”213 O entendimento sobre os princípios morais deve se posicionar apenas 

sobre a capacidade de agir. Esta, entendida como modo de ser comum a todos os homens, se 

estabelece como preceito único e necessário para conduzi-los na rota da vida. 

 Ainda nessa direção ele descreve um conhecimento natural dos deveres humanos 

fundamentados no desejo do prazer e no receio da dor. É esse ponto que leva sua teoria 

materialista do conhecimento à dimensão de seu pensamento político: da sensibilidade ao droit 

des gens, a capacidade sensitiva é o único critério apropriado para conferir ao homem os 

princípios de seus deveres universais: “para desembaraçar, lhe basta saber que o homem é 

suscetível de sentir o prazer e a dor, e que ele vive com seres que sentem como ele, dos quais é 

obrigado a merecer a benevolência para obter o que lhe agrada e para afastar o que pode lhe 

desagradar”214 

 O homem, enquanto ser sensível, buscaria o bem-estar com o próximo na medida em que, 

de posse do conhecimento, atribui naturalmente as causas de seus danos à ignorância. Sua grande 

crença na força da razão, e conseqüentemente na sabedoria do século, o pôs em extrema oposição 

ao genebrino. A ênfase dada por este à ignorância com o objetivo próprio de apontar as falhas da 

Ilustração, não atingiu de maneira pacífica o seu opositor, acusado por ele de fabulista:  

                                                 
212 HOLBACH. P. PX1 [L’homme est um être sensible; à quelque cause que as sensibilité soit due, cette quallité 
reside essentiellement em lui, et suffit pour lui faire connoître et ce qu’il se doit à lui-même, et ce qu’il doit aux êtres 
avec lesquels son destin est de vivre sur la terre.] 
213 HOLBACH. P. P1X [Une morale antérieure à l’existence des hommes et de leurs rapports, est une morale 
aérienne, une chimere véritable] 
214 HOLBACH. P. X11 [et pour les démêler il suffira de savoir que l’homme est susceptible d’éprouver du plaisir et 
de la douleur, et qu’il vit avec des êtres qui sentent  comme lui, dont il est obligé de mériter la bienveillance pour 
obtenir ce qui lui plait et pour écarter ce qui peut lui déplaire.] 



85 
 

A ignorância e os erros são as verdadeiras causas dos extravios dos homens e dos 
males em que se atiram ...para não ser formado de idéias verdadeiras da natureza do 
homem muitos moralistas se enganam em seus sistemas morais e nos dão romances e 
fábulas no lugar da história do homem.215 

 

Para Holbach, adepto extremo do projeto da “época da filosofia”, as condições de uma 

moral universal dependia unicamente da sábia iluminação que o conhecimento verdadeiro das 

coisas, isto é, o conhecimento material, daria ao entendimento humano. Isso graças a experiência 

descrita a partir do critério incontestável da sensibilidade, que possibilitaria o alcance da verdade 

para a compreensão das coisas.  Dessa maneira, todo o seu projeto se estabelece sobre o dever de 

despertar os homens para as vias estruturais do mundo político, possibilitado pela conquista do 

mundo moral, dada a aniquilação dos obstáculos à felicidade.  Assim, o raciocínio lógico de 

estabelecer o corpo como a única matéria possível do saber humano, restrito ao critério da 

sensibilidade, esclareceria os princípios necessários para uma moralidade universal: 

 
  Nós faremos ver, ao ver dos filósofos esclarecidos, que o homem não possui ao vir ao 
mundo mais que a faculdade de sentir, e que seu modo de sentir é o verdadeiro 
criterium ou a única regra de seus julgamentos ou de seus sentimentos morais sobre as 
ações ou sobre as causas que se fazem sentir até ele; verdade tão concreta, que é bem 
surpreendente que tenha homens que estejam ainda reduzindo-a à prova! Enfim nós 
faremos ver que as leis ou as regras que se supõe escritas pela natureza em todos os 
corações, não são mais que séries necessárias ao modo de como os homens são 
conforme à natureza, e da maneira que suas disposições foram cultivadas.  O 
verdadeiro sistema de nossos deveres devem  ser aqueles que resultam de nossa própria 
natureza convenientemente modificada.216 

 

Essa modificação se dava na aquisição do conhecimento ali proferido, no modo em que 

proporcionava aos homens os meios necessários para guiar-se por si mesmo; cerne exato da 

crítica rousseauniana. Para o adversário de Rousseau, todos os males existentes no meio social 

deviam suas causas aos obstáculos enfrentados pela razão, que uma vez desobstruídos, colocaria 

                                                 
215 HOLBACH. P. 4 ]L’ignorance et I’erreur sont les vraies causes des égaremens des hommes, et des malheurs 
qu’ils s’attirent.  Pour  ne s’être pás formé des idées vrais de la nature de l’homme, beaucoup de moralistes se sont 
trompés dans leurs systêmes sur la morale, et nous ont donné des romans et des fables au lieu de l’histoire de 
l’homme.] 
216 HOLBACH. P. P1X [Nous ferons vor, d’ après des philosophes plus éclaires, que l’ homme ne possede em 
venant au monde que la faculté de sentir, et que as façon de sentir est le vrai criterium, ou la seule regle de sés 
jugemens, ou de sés sentimens moraux sur les actions ou sur les causes que se font sentir à lui; vérité si palpable, qu’ 
il est bien surprenant qu’ il y ait des hommes à qui l’ on soit encore réduit à la prouver! Enfin nous ferons voir que 
les loix ou les regles que l’ on suppose écrites par la nature dans tous les coeurs, ne sont que des suítes nécessaires 
de la façon dont les hommes sont conformes par la nature, et de la maniere dont leurs dispositions ont été cultivées.  
Le vrai systême de nos devoirs doit être celui qui resulte de notre propre nature convenablement modifiée.] 



86 
 

a felicidade ao alcance dos homens: “Os vícios, os crimes, os defeitos que a sociedade é 

atormentada são as repercussões da ignorância, da inexperiência e dos preconceitos que os povos 

ainda são vítimas, porque muitas das causas são continuamente opostas ao desenvolvimento de 

sua razão”.217 Assim, segundo ele, o pensador genebrino não teria nenhuma razão para renunciar 

à vida social, e é em decorrência disso que aconselha aos homens: “Não adotem estas idéias 

angustiantes; acreditem firmemente que o homem é feito para ser feliz; não lhes aconselhem a 

renunciar à vida social, sob pretexto de se anular os inconvenientes dos quais ela está geralmente 

acompanhada.”218 

Assim, o empreendimento filosófico de Rousseau foi uma contestação aos procedimentos 

de pensadores que se estabeleceram em linhas semelhantes a de d’Holbach. O genebrino seguiu 

ratificando a necessidade do esclarecimento da moral humana, isto é, de uma legislação geral, 

que por natureza compreendesse a convivência entre os homens. Tratava-se não mais que do 

direito de todas as pessoas ao bem-estar geral no qual se postulou a idéia de universalidade do 

século. Contudo, essa universalidade estava, para o genebrino,  longe de ser compreendida dentro 

de uma perspectiva materialista. 

O esforço dele em confrontar uma idéia de natureza convenientemente modificada, com 

outra destituída de toda e qualquer atribuição social, foi um golpe direto à postura filosófica da 

Enciclopédia. Tudo isso porque, o partido Filosófico se voltada para fundamentar os princípios 

necessários da idéia da felicidade geral do gênero humano, a partir da sabedoria fundamentada na 

postura monista do conhecimento.  De posse de todos os termos para manobrar a transformação 

social, aqueles filósofos julgavam-se detentores do princípio universal, e portanto válido para 

todas as nações, da moral esclarecida. Da maneira mesma afirmada por d’ Holbach: 

 
O direito das gentes  não é mais que a moral aplicada à conduta entre as nações.  O 
direito da natureza não é mais que a semelhança das regras da moral tirada da natureza 
do homem.  Por isso, ao justo título que podemos chamar esta ciência Universal, pois 
que seu vasto império compreende todas as ações do homem em todas as posições da 
vida.219  

                                                 
217 HOLBACH. P. PVX [Les vices, les crimes, les défauts dont la société est tourmentée sont des suites de l’ 
ignorance, de l’ inexpérience et des préjugés dont les peuples sont encore les victimes, parce que bien des causes se 
sont continuellement opposées au développement de leur raison.] 
218 HOLBACH. [N’ adoptons point ces idées affligeantes; croyons fermement que I’homme est fait pour être 
heureux; ne lui conseillons point de renoncer à la vie sociale, sous pretexte de se soustraire aux inconvénients dont 
elle est souvent accompagnée.] (p. XV) 
219

 HOLBACH [Le droit des gens n’ est que la morale appliquée à la conduite des nations entre elles.  Le droit de la 
nature n’ est que l’ assemblage des regles de la morale puisés dans la nature de l’ homme.  C’ est donc à juste titre 
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Para a postura materialista, o caminho lógico do conhecimento sensível, compreendido 

pela clareza dada  como incontestável ao material, dota o entendimento com o plano do 

verdadeiro, para possibilitar a extensão desse plano de entendimento a cada um dos homens. É 

assim que penetra na ordem da convivência, própria do mundo moral, de modo a despertar a 

ordem da legitimidade. Isso, contudo, não veio à tona na compreensão de uma simples proposta, 

mas na descoberta do obvio; na clareza e distinção do discernimento crítico. Essa foi a maneira 

pela qual a tendência de base materialista do século XVIII estabelece o direito natural e, portanto, 

universal, como primeiro degrau de uma escada que pretende atingir o gênero humano. 

 

 
 3.2 - Da sociedade geral do gênero humano 
 

A partir disso fica fácil perceber a importância dada à noção de igualdade, estabelecida 

como força maior de todo um ideário epistemológico: primeiro por carregar a subjetividade 

individualizada de cada um dos homens, e depois por compreender uma extensão disso na 

natureza mesma em que descreve a forma do coletivo. Rousseau percebe as inconveniências 

dessa idéia diretiva e se debruça na desigualdade entre os homens na ordem em que também se 

inclina às vozes das diferentes racionalidades: “Dai preferência a vossas razões, isto está bem, 

mas sabei que os que não as aceitam têm as suas”.220 E nas Cartas da Montanha: “Que 

insuportável auto-suficiência pretender ter sempre razão; ter razão sozinho contra todo o mundo, 

sem aceitar aqueles que não têm a mesma opinião que a vossa e que também pensam ter razão”221  

Tratou-se de duas direções que compreendia uma única: a desigualdade em sociedade, 

entre pobres e ricos e, no campo epistemológico, aquela que descrevia a escada para o “gênero 

humano”, a da universalidade legitimadora da condição de fortes contra fracos: “o espírito 

universal das leis de todos os países é favorecer sempre o forte contra o fraco, e o que tem contra 

o que nada tem; esse inconveniente é inevitável e não tem exceção”222 Donde se esclarece a 

“renuncia social” de Rousseau diante de uma conduta universal para as nações, assim como 

aceitou d’Holbach. O afastamento de Rousseau  da ideologia materialista atingia dessa forma, os 

                                                                                                                                                              
que l’ on peut appeller cette science universelle, puisque son vaste empire comprend toutes les actions de l’ homme 
dans toutes les positions de l avie.]  (pXX11) 
220 ROUSSEAU.  Carta a Beaumont p.  88 
221 ROUSSEAU.  Cartas da montanha. P.199 
222 ROUSSEAU. Emilio. P. 325 nota  
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projetos políticos do Esclarecimento nas mesmas vias do acontecido com a crítica aos dogmas 

religiosos. Também a ruptura  que suas idéias provocou ao atacar os dogmas religiosos e, por 

conseqüência, a dimensão política de uma Genebra protestante223,  atinge o relacionamento com 

os filósofos.   

Para ele, na dimensão da disputa entre cristãos e filósofos, as dissensões  dos dois partidos 

perseguiam, na verdade, o mesmo caminho de alhear-se ao conhecimento do homem. Cada qual 

obstruído pelas disputas dogmáticas se debatia pelo interesse de propagar suas respectivas 

doutrinas, que de todo esqueciam a verdadeira dimensão do gênero humano. Essa é a 

preocupação em que o genebrino se lança na Carta à d’Alambert sobre os espetáculos de modo a 

tomá-la como pano de fundo para posicionar-se criticamente sobre a representação social, tal 

como na crítica que estabelece aos espetáculos teatrais. Explica que nem por isso pretendeu 

malquistar-se ao demonstrar a impropriedade das argüições racionais, contidas naquelas 

disposições universais que estabeleciam o ideal de uma sociedade geral.  Revelando não falar 

nem para sectários cristãos nem filosóficos, nesta Carta ele declara:  

 
Se, depois disso, me perguntassem o motivo pelo qual eu ainda discuto, respondo que 
falo para um número maior do que os deles, que expondo verdades provenientes da 
prática, baseando-me na experiência, cumprindo meu dever e que, depois de dizer tudo 
o que penso, não ouso condenar ninguém por não ser de minha opinião.224 

 
Rousseau percebeu as diversas vias intelectuais que se estabeleciam como projetos 

descritivos de uma verdadeira racionalidade. A carta segue no objetivo de demonstrar os 

inconvenientes daqueles que impunham sua razão como regra da razão dos outros, isto é, do 

preconceito da tendência materialista - em que pudemos observar o caso de d’Holbach – 

presunçosa quanto à descoberta da verdade. Embora propostas à estruturação de uma nova 

perspectiva de conhecimento, onde se pudesse produzir novos princípios para fundamentar a 

realidade efetiva, toda a noção geral sobre o projeto de transformação, funcionou como um 

roteiro determinado, uma espécie de script teatral, que no entanto não se justapunha à realidade 

dos homens:“...os homens não devem ser instruídos pela metade.  Se devem permanecer no erro, 

por que não deixá-los na ignorância?”225  

                                                 
223 ver nota 104 
224 ROUSSEAU. Lettre à d’ Alembert sur les spectacles .Ouevres. P. 18 
225 ROUSSEAU. Carta a Beaumont. p.  78 
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Essa é a leitura de Salinas Fortes para pensar com Rousseau que a vida social se 

estabelece como numa representação de teatro. Dessa forma, não teria sido à toa a grande 

quantidade de contradições existente num pensamento que se elaborava sobre as incoerências 

sociais. Para ele, as idéias rousseaunianas censuravam a expressão do modo de vida de uma 

sociedade otimista, com perspectivas destituídas de sentido. A analogia existente entre a 

expressão da sociedade civil e as representações espetaculares se concretizavam enquanto 

transcreviam a realidade dissimulada na ficção em que era aceita. E a conclusão daí derivada 

crivava o enlace da contradição dos discursos que comandavam a sociedade, mas que, no entanto, 

não encontrava sua legitimidade imanente a ela. A sociedade aparecia, assim, num paradoxo 

espetacular; mas ao invés de representar o próprio roteiro seguia um outro que lhe era alheio.226 

Ainda em outra apresentação o comentador permanece: 

Estamos diante de um jogo, de um faz-de-conta. Nada do que se passa entre aquelas 
três paredes é real.  Tudo é imaginário, tudo é fingimento, mas tudo se propõe como 
imitação, como mímesis do real. O que visa a ação cênica é a criação no espectador de 
uma ilusão de realidade.  As coisas se passam, por conseguinte, nesse palco real como 
se a faculdade inata do homem de empregar os seus órgãos para a comunicação de suas 
idéias, ou seja, sua capacidade de produzir signos substitutivos ou sua faculdade de 
artifício, fundada na sua liberdade, fosse levada ao paroxismo.227 

 

Na medida em que a igualdade de direito entre os homens firmava seus alicerces sobre os 

anseios das noções correntes do direito natural, a sociedade aparecia como uma verdadeira 

contradição. As normas daí provenientes, ao se estabelecerem nas condições das relações de 

poder, apareceram para Rousseau como uma denegação das condições do indivíduo. A analogia 

de Salinas fazia sentido na análise das representações do campo político, mas intrinsecamente se 

estabelecia no interior do discurso epistemológico que as apoiavam.  O discurso sobre o “ser e 

parecer” trazido por Rousseau é analisado na dimensão do jogo do entendimento: o homem 

aparece como um personagem que segue as determinações de um discurso distante dele mesmo, 

e que o impede de fazer uso do próprio entendimento. Assim, se ergue sobre um edifício 

doutrinal na medida em que se estabelece numa espécie de intolerância intelectiva, que o coíbe 

tanto de entender o próprio raciocínio -  pois este encontra seu fundamento fora do sujeito que 

pensa -; quanto de entender a diferença existente em outras formas de pensamento, estabelecendo 

o preconceito. Para além da sabedoria européia, os filósofos só enxergavam a ignorância. 

                                                 
226 Essa é a tese de Salinas no ‘Paradoxo do Espetáculo’. 
227 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Rousseau, o teatro, a festa e Narciso.  Revista discurso . n17.  p 16_17 
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E em razão a isso que Rousseau contesta no Emílio:  

 
... falsa sabedoria que sem cessar nos tira fora de nós mesmos, que sempre considera o 
presente como nada e, perseguindo sem tréguas um futuro que foge à medida que 
avançamos, de tanto nos levar para onde não estamos, leva-nos para onde não 
estaremos nunca.”228  

 
Resulta daí toda a censura do pensador genebrino aos argumentos otimistas acerca de uma 

universalidade racional, e conseqüentemente, dos termos que construíam os argumentos de uma 

“sociedade geral do gênero humano”. A ignorância que a Ilustração tentou reprimir sobre os 

argumentos de resgatá-la das trevas, através da liberdade do conhecimento afastado dos dogmas, 

havia de dar lugar à sabedoria adquirida pelos saberes.  Para o genebrino, porém, a universalidade 

que se propagava como um roteiro a ser seguido construía a ilusão restrita de uma racionalidade; 

e a conseqüente mímesis consistia em ordenar os homens sobre o discurso vão de uma igualdade 

quimérica.  

 
Há no estado de natureza uma igualdade de fato real e indestrutível, porque é 
impossível, nesse estado, que a mera diferença de homem para homem seja 
suficientemente grande para tornar um dependente do outro.  Há no estado civil uma 
igualdade de direito quimérica a vã, porque os meios destinados a mantê-la servem eles 
próprios para destruí-la, e a força pública somada ao mais forte para oprimir o fraco 
rompe a espécie de equilíbrio que a natureza colocara entre eles.  Desta primeira 
contradição decorrem todas as que se observam entre a aparência e a realidade na 
ordem civil.229 

 
Prado Júnior entende que para Rousseau: “A denúncia do preconceito não é uma calma 

operação epistemológica, mas uma operação que podemos legitimamente chamar de crítica da 

ideologia”.230 Em outro artigo o comentador expressa ainda que a crítica de um quadro geral, para 

o genebrino, se dava na medida em que este fosse apreendido numa universalização, pois 

resultaria no problema moral na medida em que ignorava a diferença entre os homens; de maneira 

que a concepção do “natural” tomada pelas Luzes ignorou “as diferenças que separam os homens 

e [por isso] pensa poder atingir, de um só golpe, o perfil universal do homem.”231 Donde segue 

                                                 
228 ROUSSEAU. Emilio. P.73 
229 ROUSSEAU. Emilio. P.325 
230 PRADO Jr, Bento. Almanaque: Cadernos de Literatura e Ensaio, São Paulo: Brasiliense, n. 1, p. 9-12, 1976. P 10 
231 PRADO JR., B. Romance, moral e política no século das luzes: o caso de Rousseau. Discurso. São Paulo, nº 17, 
p. 57-74, 1988.P 58 
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que “para ser fiel, o quadro da natureza humana deve, portanto, renunciar a um acesso imediato 

ao universal”.232  

No capítulo propriamente intitulado “Da sociedade do gênero humano” dos Manuscritos 

de Genebra, Rousseau se dedica a essa problemática. Daí pode se retirar uma conexão entre os 

princípios teóricos e os fatos concretos acerca das disposições que regem toda a significância dos 

artifícios fundamentais que ele atrelou ao método: expressar a natureza humana aquém da 

sociabilidade natural, teve uma direção  determinada em meio ao progresso moral, almejado em 

vias da arrogância ideológica que regia a civilização européia.  Assim, as estruturas do poder, que 

asseguravam a dominação, encobriam a inconsistência das disposições sociais e, os caminhos 

naturais ao homem, que em nada era seguido na vivência da sociedade moderna, desprenderam 

em Rousseau a crítica ferrenha a uma sociedade que obstava, no homem, o conhecimento dele 

mesmo;  um contra-senso que levou o pensador a expor-se como alvo da mais abrangente 

saraivada de críticas comportada pelo século das Luzes. Não foi à toa que grande parte de suas 

obras  tenha tido o objetivo de defender-se contra as más interpretações de suas idéias. Ele não 

havia afirmado uma preferência em favor da extinção das sociedades, pois, apesar de que “tudo é 

apenas loucura e contradição nas instituições humanas”233, “a humanidade tem seu lugar na 

ordem das coisas”234. Não desprendo uma aversão à sociedade, sua síntese pretendeu a 

transformação desta. 

 
Do “Espírito” de Montesquieu 

 
É em meio a essa necessidade que o pensamento de Montesquieu desponta na atmosfera 

esclarecida. Sem embargo, o ponto de discordância que colocava em oposição os partidários da 

necessidade de se prover uma nova ordem social, se mantinha sobre a tarefa de construir os 

rumos da noção do droit naturel. Assim, as especulações ao redor de uma “originalidade 

humana”, em prol do redimensionamento da humanitas, havia de ultrapassar o quadro universal 

do ideológico direito divino para garantir a justificação filosófica moderna do direito positivo. O 

Espirito das Leis comungou desse objetivo e o quadro universal ao qual se propôs Montesquieu 

havia de ser retirado das relações necessárias existentes na natureza das coisas235. Contudo, nas 
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233 ROUSSEAU. Emilio. P. 78 
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disposições críticas do pensador genebrino, o “espírito geral” existente na abrangência do 

conceito de lei – em elucidação da definição de “Espírito” e designado à abrangência da razão 

humana - declarava uma grande incoerência, na forma mesma tomada pelos outros pensadores 

políticos do pensamento Ilustrado.  

Sem mais, Rousseau concordou com Montesquieu quanto às disposições do droit des gens 

: “O mal é que este direito das gentes não se baseia em princípios verdadeiros. Fora o direito das 

gentes, que diz respeito a todas as sociedades, existe um direito político para cada uma.”236 E 

mais adiante; “as leis políticas e civis de cada nação devem ser apenas os casos particulares em 

que se aplica essa razão humana”237. 

Montesquieu havia, em primeiro plano, se oposto às idéias de Hobbes acerca das leis da 

natureza.  O capítulo II do livro I da referida obra já levantava uma crítica ao pensador inglês 

acerca do estado natural, assim como fez Rousseau  posteriormente, como fica claro na 

passagem: “nesse estado ... ninguém procuraria, portanto, atacar e a paz seria a primeira lei 

natural.  Não é razoável que Hobbes atribui aos homens de subjugarem-se mutuamente”238. Ao 

estabelecer seus “princípios” esclarecedores, ele expressou aquele “espírito geral” inscrito na 

atmosfera dos propósitos do partido filosófico da Encyclopedie, em soerguimento da moral 

Esclarecida.  

Mas é justamente esse o ponto em que Rousseau desprende uma objeção categórica:  as 

“idéias gerais”, que em Montesquieu comportaram todas as suas deduções dos fatos particulares, 

na medida em que  buscou as relações necessárias entre as leis e as coisas, malogrou no 

cumprimento do próprio objetivo.  Se em razão do “espírito” encontrou-se uma convergência 

entre as diversas formas de vida dos homens, nas distintas realidades físicas e morais, essa 

conseqüente universalização (apesar de expressar-se numa “naturalização”239 do elemento moral) 

não se preocupava com as verdadeiras proporções da dimensão moral, que para este consistia nos 

vieses da legitimidade das formas de governo. 

Montesquieu havia de fato se estabelecido sobre realidades políticas que deram garantia 

às já estabelecidas. Traçou um panorama geral na tentativa de compreender as ligações dos 

elementos humanos e a imanência necessária da lei propulsora da ligação, onde “cada diversidade 

                                                 
236 MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Abril Cultural,1973.p. 35 
237 Idem. P. 36 
238 Idem. P. 34 
239 Cf. MACHADO, Lourival Gomes.  A política de Jean-Jaccques Rousseau.  In. Obras II, 1962. p. XXVII 
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é uniformidade, cada mudança é constância”.  A partir disso, se ergueu na busca de relações com 

o objetivo de compreender a natureza essencial da função legislativa, e dessa maneira fundar uma 

nova dimensão na ordem do entendimento. Bastava, a partir de então, uma nova direção 

explicativa que, por cima dos fatos particulares, firmava-se uniformemente, e essa 

homogeneidade era a própria razão humana: “A lei, em geral, é a razão humana, na medida em 

que governa todos os povos da terra”.240 Em nome do elemento moral, Rousseau demonstra seu 

Contrato Social como uma retificação dos procedimentos de Montesquieu. As leis “como são”, 

na compreensão deste, dá lugar ao que no Contrato o genebrino postulou com “dever ser”; e se o 

individualismo se expressou no Discurso da Desigualdade em insígnia de uma representação 

axiológica, foi em vistas da condenação da mesma ordem fixa e inviolável que a modernidade 

condenava na metafísica tradicional, e que não obstante, redimensionava ao âmago da 

racionalidade.  

Sem embargo, os pensadores da modernidade Ilustrada haviam se posicionado contra 

aquela universalização do domínio do discurso da moralidade cristã, na qual as consciências dos 

indivíduos coincidiam quanto ao ideário de uma Autoridade dogmática. Contudo, os novos 

planos práticos na forma entendida por eles, em refutação aos dogmas, bastavam para substituir 

os preceitos transcendentes por outros de caracteres praticáveis e inteligíveis. Para Rousseau, 

porém, as regras que fundamentaram tal substituição se revelaram tão supersticiosas quanto 

àquelas que pretenderam ultrapassar:  a sociedade era o verdadeiro meio  da corrupção dos 

homens, e a epidemia a que isso se devia encontrava seu mal na nova forma de preconceito que 

tomava a Ilustração: a arrogância promovida pelo Saber: 

... que o homem é naturalmente bom, sinta-o, julgue seu próximo por si mesmo; mas 
veja ele como a sociedade deprava e perverte os homens; descubra nos preconceitos a 
fonte de todos os vícios dos homens; seja levado a estimar cada indivíduo, mas 
despreze a multidão; veja que todos os homens carregam mais ou menos a mesma 
máscara, mas saiba também que existem rostos mais belos do que a máscara que os 
cobre. 241 

 
Desde O Discurso das Ciências e das Artes já estava taxada a direção de sua crítica.  

Diante da resposta negativa à apologia das ciências e das artes em prol do aprimoramento dos 

costumes, o genebrino não negou o conhecimento em si, mas a forma como este se firmava nas 

sociedades que se desenvolviam na estrutura de sua época. Para ele se tratou “...de uma daquelas 
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verdades que importam à felicidade do gênero humano”242.  A fórmula que haviam encontrado 

para banir o discurso tirânico das restrições ao objetivo de executar tal empresa, se levantava 

sobre a confiança nas faculdades humanas, que por sua vez se erguia sobre a aquisição de 

conhecimentos empreendidos como obras da razão.  Em defesa dos reais princípios que 

superariam a idéia “geral”, na qual foram postulados os “direitos das gentes”, Rousseau já 

exprimia a dosagem crítica sobre as novas conquistas apoiadas em condições de entendimento 

que difundiam  a ordem da igualdade jurídica entre os homens. As conseqüências resultantes 

aparecem em sua visão como responsáveis pelas desditas dos homens, em expressão de como se 

tornaram e tais como eram analisados, sem, contudo preocuparem-se com o que “deveriam ser”, 

na medida da incumbência moral:” Conclui-se ainda que a desigualdade moral, autorizada 

unicamente pelo direito positivo, é contrária ao direito natural”243. 

Segundo Villar, a idéia de felicidade em meio a esta época foi uma verdadeira obsessão e, 

as características específicas nas quais os pensadores se firmavam, foram em ordem de uma 

progressiva substituição dos conceitos abstratos do saber, em virtude da felicidade alcançada nas 

vias concretas da existência dos homens. Dessa maneira fundou-se o Espirito das Leis e assim 

que fora entendido como “obra de razão”. Em Villar  “Os filósofos buscam as fontes da 

felicidade e descobrem uma tripla fonte: a natureza, a sociedade e a razão. Pensa-se que a mesma 

estrutura do ser humano lhe predispõe a infinitas alegrias...Montesquieu...pensa que a própria 

natureza humana encerra uma espécie de finalismo, um orientação espontânea atrás da 

felicidade244 Foi dessa forma que a universalização contida na idéia de Espírito, na obra de 

Montesquieu, diz respeito a uniformidade necessária às noções de Direito natural então correntes 

no mundo enciclopédico. Da mesma maneira, esvaiu a crítica do genebrino em direção a toda 

representação teórica na qual se fundaria as realizações efetivas da racionalidade prática. 

A idéia de “sociedade geral”, trazida pelo pensamento das Luzes, não oferecia assistência 

cabal ao homem que se tornou miserável; não oferecendo, portanto, os brios da transformação 

iluminada. Tal como afirmaram os dois Discursos e tornou a afirmar os Manuscritos, a 

“sociedade geral” assimilada como ideal para o pensamento Ilustrado, e buscada em necessidade 

de se justificar a igualdade entre os homens, esmagava a igualdade moral; descrição mesma da 

razão prática pretendida para oferecer aquele pretenso discurso universal.  A ordem que 
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estabelecia, contrária à forma que anunciava estabelecer, só dava forças a quem já possuía em 

demasia; aqueles, contudo, que se sufocaram em nome de uma felicidade enganadora, 

permaneciam oprimidos em meio ao invólucro do pretenso bem geral245.  Nas descrições do 

Primeiro Discurso: 

 
reina em nosso costume uma uniformidade desprezível e enganosa, e parece que todos 
os espíritos se fundiram no mesmo molde ... Não se ousa mais parecer tal como se é e, 
sob tal coerção perpétua, os homens que formam o rebanho chamado sociedade, nas 
mesmas circunstâncias, farão todos as mesmas coisas desde que motivos mais 
poderosos não os desviem.246 

 
Partiu daí toda a preocupação em torno de estabelecer as regras convenientes para 

orientar-se no pensamento.  Estas se compraziam na direção fundamental de estabelecer-se nos 

saberes necessários aos conhecimentos para superar a superstição, atingindo assim, o verdadeiro 

objetivo do uso prático da razão: a felicidade do gênero humano. Mas a esfera da razão prática, 

que carregou consigo a necessidade da assistência dos semelhantes, não só trouxe a preocupação 

de analisar as então atuais condições dos indivíduos. Os resultados provenientes do 

restabelecimento das ciências e das artes, assim como demonstrou a proposta do Primeiro 

Discurso, atendia à idealização da reforma social baseada no progresso científico. Para Rousseau, 

entretanto, a noção que abrangeu a idéia de “gênero humano” não poderia apaziguar o 

crescimento das necessidades supérfluas tomadas como úteis. Assim, o grande número de 

superfluidades cridas como indispensáveis para o bem estar dos homens, não significou mais do 

que as razões de suas verdadeiras fraquezas; e a ostentação pregada em concessão à felicidade 

humana, não trazia para os homens os verdadeiros objetivos da racionalidade prática.  

A grande crítica do genebrino, instaurada no seio da meta do Progresso como solução 

para os problemas humanos, no ideário da determinação do futuro da humanidade, se direcionava 

contra um interesse geral que só atendia a uma minoria. A elaboração do conhecimento, em vistas 

de superar a ignorância supersticiosa das trevas com a iluminação da sabedoria racional, não 

passava de presunção ideológica.: se fosse preciso escolher, não sei se não preferiria a ilusão dos 

preconceitos à do orgulho”247: critério já utilizado desde o Primeiro Discurso: 
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“... o luxo, a dissolução e a escravidão, em todos os tempos, o castigo dos esforços 
orgulhosos para sair da ignorância feliz na qual nos colocara a sabedoria eterna... a 
probidade seria filha da ignorância? Seriam incompatíveis a ciência e a virtude? Que 
conseqüências não tiraríamos desses preconceitos?248 

 
Nessa direção seguiu o posicionamento do Segundo Discurso e de forma menos alegórica 

e mais direta o Manuscrito de Genebra, no qual Rousseau se coloca contra o verbete ‘Direito 

natural’ da Encyclopedie atribuído a Diderot. A significância do “espírito geral” de Montesquieu 

tornou-se, em seus princípios, responsável pelas deflagrações de atitudes para uma nova ordem 

social.  Segundo Machado, apesar de obter um grande êxito na época em que foi publicado, o 

Espírito das leis só vai exercer uma influência decisiva no momento propício em que o plano 

social dá abertura para desprender-se uma atitude decisiva: a de pôr em prática uma escolha. Esse 

momento se inspira diante da  necessidade da construção da esfera de transpor, na ordem do 

entendimento, as ligações necessárias do modo de vida dos homens.  

 Assim, os rumos dados à noção direito natural na Encyclopedie estiveram muito além da 

apresentação de um verbete.  O índice significativo na elaboração dos princípios teóricos se 

encontrava em razão de dar enredo ao quadro prático das realidades políticas; proveniente da 

apreensão do elemento moral que estava por base de todas as elaborações sociais positivas. No 

discurso de Montesquieu, o esprit que possibilitou esse enredo se tratou dos mesmos “princípios 

verdadeiros” tomados na pretensão de conceber uma “sociedade geral” dos homens. Esse 

momento se consagra na eclosão dos ideários políticos em interesses de estabelecer, por sua vez, 

os rumos do conhecimento em virtude da expansão do processo civilizatório. Assim, a crença no 

desenvolvimento das ciências, como resultado do amadurecimento racional, estabelecia nas 

Luzes o uso prático da razão como telos da racionalidade.  Rousseau percebe essa função da 

crença na constituição humana. Na carta a Beaumont ele descreve: “É porque se assume que a 

crença dos homens determina sua moral, e que das idéias que têm sobre a vida futura depende sua 

conduta nesta.  Se não fosse assim, que diferença faria que cressem ou apenas fingissem crer?”249  

Assim, a objeção de Rousseau direcionada às idéias do Progresso do conhecimento, 

tomado como necessário para o desenvolvimento das condições sociais humanas, e garantidas 

pela assistência do desenvolvimento artístico e científico, se afirma na preocupação com os 

efeitos do desenvolvimento: “Confiais na atual ordem da sociedade sem pensar que essa ordem 
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está sujeita a revoluções inevitáveis e que é impossível prever ou prevenir a que pode caber a 

nossos filhos”250 Pelo mesmo motivo, no Segundo Discurso ele já advertia: “não se encontra 

senão o contraste disforme entre a razão que crê raciocinar e o entendimento delirante”. 251  

 A famosa passagem descrita no Emílio pela necessidade de se abster dos fatos em favor da 

análise da estruturação social, tão comumente exaltada pelos críticos de Rousseau como uma 

renúncia aos acontecimentos sócio-históricos, ganha seu real objetivo se analisada dentro da 

crítica do pensador diante das postulações Ilustradas em pretensa convicção de estabelecer-se 

enquanto “começo dos tempos. O paradoxo que se abre nas perspectivas de um pensador, 

posicionado ferrenhamente na exaltação do individualismo universal, entendido como condição 

da reflexão moral em cada um dos homens, mas que nega as pretensões enciclopédicas de uma 

“sociedade geral”, se posiciona em direção à perspectiva histórica tomada pela linearidade em 

que se escreveu o progresso da humanidade.  O desconhecimento das razões dos fatos se 

estabelece, na visão do pensador de Genebra, na crítica a tal perspectiva histórica diante das 

construções das realidades sociais que substituem seus verdadeiros fundamentos por falsas 

conjecturas: 

Ora, que me importam os fatos em si mesmos se sua razão permanece desconhecida 
para mim? E que ligações posso tirar de um acontecimento cuja verdadeira causa 
ignoro? O  historiador apresenta-me uma, mas ele a inventa, e a própria crítica, de tanto 
que falam, não passa da arte de conjecturar, a arte de escolher entre várias mentiras a 
que mais se parece com a verdade.252 

 
 O abismo aberto, em meio ao caminho seguido por Montesquieu, o levou a uma 

compreensão que no decorrer do método se expande como problemática epistemológica.  Essa 

necessidade se estabeleceu em meio às distintas condições humanas existentes nas diversas 

sociedades, e o sentido vago por ele entendido no termo société não mascarou senão a 

preocupação com as condições sociais do indivíduo imersos sobre o ideário de uma condição 

universal para os homens: “Essa palavra sociedade apresenta um sentido um pouco vago; há no 

mundo sociedades de tipos bem variados e não é impossível que aquilo que sirva a uma 

prejudique a outra”.253  Dessa forma, os procedimentos responsáveis pela formação, no sentido 

mais amplo, das instituições humanas, denunciava o erro da Ilustração em querer dimensionar 

meras conjecturas como descrição universal do homem.  
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   Toda a compreensão derivada da racionalidade moderna desterrava, por conseqüência, a 

elaboração de um entendimento guiado em direção a um conjunto de atribuições, responsáveis 

pelos distintos modos de vida sobre os quais a sociedade se estabelecia. Em crítica à mesma 

atmosfera que respirou Montesquieu, ao sobrepor aquele suposto finalismo ao qual o homem 

espontaneamente seguia os rumos da felicidade, e nas quais elaboraram suas leis conforme as 

condições dos solos e climas254, Rousseau dispõe a preocupação com o preconceito. E o sentido 

negativo que ele dá à sociedade não se dispõe, na abolição de sua existência, mas numa crítica à 

ordem do entendimento. Assim ele afirma no Manuscrito de genebra: “constituindo a arte de 

generalizar idéias um dos exercícios mais difíceis e tardios do entendimento humano, de tal sorte 

estaria o comum dos homens em situação de extrair desse modo de raciocinar as regras de sua 

conduta?”255 

 O que configurava um erro na divergência de opiniões não poderia se enquadrar na 

abrangência da noção de humanidade; resposta crítica aos procedimentos que levaram o spirit à 

moralidade geral no “direito das gentes”. Este se tratava, portanto, de uma concatenação de 

opiniões particulares aferradas com o furor passional do orgulho: “cada qual quer suprir, à força 

de confiança, a autoridade que a razão recusa a seu partido” 256 E em nota do manuscrito 

autógrafo acrescentado no Emílio, ele afirma: “é sempre o preconceito que fomenta em nossos 

corações a impetuosidade das paixões.  Aquele que só vê o que existe e só gosta do que conhece 

pouco se apaixona.  Os erros de nossos juízos produzem o ardor de todos os nossos desejos”.257 

 Para Rousseau, Hobbes já havia derivado sua noção de humanidade da racionalidade 

corrompida, ao estabelecê-la nos mesmas condições racionais sobre as quais se mantinha a 

dominação entre os homens. Montesquieu, apesar de estabelecer-se em crítica ao pensamento 

hobbesiano, havia, contudo, sucumbido ao erro de requerer sobre o “direito das gentes” as 

mesmas disposições criticadas na pretensa razão universal.  A generalidade na proporção da 

universalidade do gênero humano tendia a esmagar as particularidades das culturas diversas da 

européia, estabelecendo-as, na escala linear do Progresso, em estágios inferiores comparados ao 

ponto atingido pela Razão.  

                                                 
254 Do Livro XIV ao XVII do Espirit des Lois podemos encontrar as relações vistas por Montesquieu entre as leis e a 
natureza dos climas, e no livro XVIII, a relação existente entre as leis e a natureza do terreno. 
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256 ROUSSEAU.  Carta a Beaumont.  P.  94 
257 ROUSSEAU. Emilio. P. 337 



99 
 

 Assim, a idéia de humanidade, sobrescrita a partir da jurisdição de uma racionalidade 

particularizada,  restringia as proporções do gênero humano a um determinado personalismo 

epistemológico; e a forma entendida pelo genebrino para demonstrar, por sua vez, uma 

compreensão arrazoada na maneira de apreender a verdadeira natureza do homem, se estabelecia 

na justa idéia de não dimensioná-la a uma restrita condição, mas entendê-la pelo caráter mesmo 

de uma comum condição na relevância de suas especificidades.  

 Somente partindo da comum diferença, natural às variedades culturais, se poderia 

estabelecer a verdadeira tolerância entre os povos. Nesse sentido, nas necessidades do Emílio ele 

propõe: “após ter cultivado seu caráter de mil maneiras, após muitas reflexões sobre os seus 

próprios sentimentos e sobre os que observará nos outros ele poderá chegar a generalizar suas 

noções individuais com a idéia abstrata de humanidade”258 E na carta a d’Alembert, em fins de 

enfatizar as dificuldades existentes em analisar, sobre perspectivas distintas, uma mesma 

realidade, sem que uma seja superior à outra:  

 
De povo para povo, vai uma diversidade prodigiosa de costumes, de temperamentos e 
caracteres.  Convenho em que o homem é um, mas o homem modificado pelas 
religiões, pelos governos, pelas leis, pelos costumes e pelos preconceitos, pelos climas, 
tornam-se em si mesmos, tão diferente, que não se deve buscar entre nós o que é bom 
aos homens em geral, mas sim o que lhe convém numa certa época e num certo país.259 

 
 Segundo o genebrino, as elaborações do pensamento filosófico enciclopédico aniquilavam 

a linha de separação das diversas culturas para conformá-las às propriedades de seu 

entendimento, resultando assim a representação requerida pela dimensão da idéia do “bem geral”. 

Na análise trazida por kuntz260, a identidade existente na idéia de gênero humano criticada por 

Rousseau se dá em meio à interpretação de que esta é uma noção abstrata, na medida em que a 

experiência de uma vida coletiva concreta só poderia ser efetivada num grupo limitado de 

indivíduos. A esfera ética, portanto só poderia atingir a virtude moral, em si mesma qualitativa, 

numa restrição quantitativa que assegurasse o laço moral entre os cidadãos. No Segundo Discurso 

o genebrino ironiza: 

 
Tornando-se, deste modo, o direito civil a regra comum dos cidadãos, a lei natural só 
encontrou lugar, onde, sob o nome de direito das gentes, foi moderada por algumas 
convenções tácitas para tornar o comércio possível e fazer as vezes da comiseração 
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natural que, perdendo entre as sociedades quase toda a força que tinha entre os 
homens, só reside ainda em algumas almas cosmopolitas capazes de transpor as 
barreiras imaginárias que separam os povos e, a exemplo do ser soberano que os 
criou, agasalham todo o gênero humano na sua benevolência.261   

 
 Com isso, Rousseau nega as pretensões das idéias universais e se defende das acusações 

do partido enciclopédico: “As idéias gerais e abstratas são a fonte dos maiores erros dos homens 

... acredita-se dizer alguma coisa  através de palavras vagas como força universal, movimento 

necessário, e não se diz absolutamente nada.”262 Entretanto,  as vias do projeto de Rousseau não 

se limitou  à contestar os caminhos da racionalidade traçados na época da critique.  Sua solução 

crítica se dá sobre o enunciado próprio da racionalidade prática assumida pelo século das Luzes. 

É sobre a estratégia sintética  que ele demonstra o verdadeiro princípio da natureza humana: a 

consciência moral 

 
 
 3.3 – A consciência como princípio prático da razão  
 
 Toda a discussão ao redor do mundo político se dinamiza em meio ao percurso que segue 

do conhecimento das coisas, ao processo de organização do entendimento; para deste desprender 

o verdadeiro objetivo da razão ilustrada: “Como tudo que entra no entendimento humano vem 

pelos sentidos, a primeira razão do homem é uma razão sensitiva; é ela que serve de base para a 

razão intelectual”263.  Essa é a forma em que se estabelece a teoria do conhecimento de Rousseau 

que fundamenta o princípio de sua filosofia moral. Começando pelo conhecimento das coisas, sua 

análise parte dos mesmos princípios sensualistas tomados pelo pensamento materialista, mas o 

proceder é redirecionado na medida em que se depara com as insuficiências das condições 

monistas: “uma máquina não pensa, não há movimento nem figura que produza a reflexão; 

alguma coisa em ti procura romper as correntes que o prendem”.264  Explana assim, que as 

disposições da sensibilidade não comportam nenhuma faculdade de julgar, e que baseado-se 

apenas nas impressões dos sentidos, não se poderia derivar senão um sentimento verdadeiro: 

“julgar e sentir não são a mesma coisa... a meu ver, a faculdade distintiva do ser ativo ou 

inteligente é poder dar um sentido à palavra “é”.”  

                                                 
261 ROUSSEAU. Discurso da Desigualdade. P. 276 
262 ROUSSEAU. Emilio. P. 386 
263 ROUSSEAU,  Emilio. P.  148 
264 Idem. p.  394 
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 Para Rousseau, desde o fundamento lógico da essencialidade antiga e das influências 

causadas sobre a religião medieval, a racionalidade sobrescrita no processo de conhecimento 

sempre esteve atrelada a condições exteriores aos homens. Esse é o argumento a partir do qual o 

pensador genebrino contesta a racionalidade filosófica estruturada sobre o “Ser”, e refuta os 

princípios da moral fundamentada na racionalidade.  Tanto no ato de entendimento em que se dá 

o sentido do ser, do qual decorre os juízos; quanto na religio265 cristã, a fundamentação 

epistemológica da faculdade de julgar sempre atrelou os juízos sobre as coisas às razões, que em 

suas devidas regras não passam de opiniões:  

 
Sei que a razão comum é muito limitada, que tão logo se saia de seus estreitos limites 
cada qual tem a sua que lhe é peculiar, que as opiniões se propagam pelas opiniões, não 
pela razão, e que qualquer um que ceda à razão de outro, coisa já muito rara, cede por 
preconceito, por autoridade, por preguiça; raramente, nunca talvez, por seu próprio 
julgamento.266 

 
 Rousseau foi claro quando admitiu sua crítica às conseqüências dos preconceitos 

materialistas sobre a noção de idéia geral. Isso porque o pensamento filosófico, nas diversas 

formas de racionalidades universais, nunca expressou a verdadeira natureza humana. Os 

princípios da racionalidade prática sucumbiam em preconceito na medida em que 

fundamentavam-se na fonte dos erros humanos. Fosse entre as categorias de substância e 

acidente, fosse no religare cristã, que atrelava a natureza humana à divina, a constituição natural 

do homem, entendida como conhecimento moral, não poderia derivar sua condição dos juízos. 

Esses estavam fadados ao preconceito na medida em que cada qual era proveniente das 

respectivas condições das racionalidades. 

 Expropriando a moral do campo do conhecimento, Rousseau a funda nas designações da 

sensibilidade. Com base nas condições dos sentidos nos animais, demonstra que não necessita da 

racionalidade para apreender a sensibilidade : aquele que sente, sente verdadeiramente: 

 
Não sou, pois, simplesmente um ser sensitivo e passivo, mas um ser ativo e 
inteligente, e, digam o que quiserem da filosofia, ousarei aspirar à honra de pensar.  
Sei apenas que a verdade está nas coisas e não no meu espírito que as julga, e que, 

                                                 
265 Sanchez Vazquez concorda com acepção do termo ‘religião’ como o ‘religio’ enquanto religare no latim. Do 
ponto de vista da relação entre o homem e a divindade, o homem está em relação, ou está religado, com 
Deus.(SANCHEZ VAZQUEZ, A . Ética. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. p. 73) Isso denota no 
campo do conhecimento, a ligação, responsável pela emissão dos juízos sobre as coisas, atrelada à condição 
sobrenatural da divindade.  Uma autoridade exterior presente na relação do conhecimento.   
266 ROUSSEAU, Carta a  Franquiere. P.  178 
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quanto menos coloco de meu nos juízos que faço sobre elas, mais estou seguro de me 
aproximar da verdade. Assim, minha regra de me entregar mais ao sentimento do que 
à razão é confirmada pela própria razão. 267 

 
 Rousseau refuta a fundamentação moral sobre os pilares da  razão, e empreende sua 

crítica à época Critique. Tal atitude reside no fato de que a moral não poderia se estabelecer sobre 

a fonte dos erros humanos, ou seja, na própria razão. Esta, não sendo universal, não poderia servir 

de regra à natureza moral humana,  na condição natural da igualdade entre os homens: “que 

orgulho pueril regular as faculdades de todos os seres pelas nossas, quando tudo desmente a 

nossos próprios olhos esse ridículo preconceito”. 268 Isso porque toda a história da filosofia 

anterior à “época da filosofia”, desde Aristóteles, não foi senão a história da desigualdade entre 

os homens. Assim como Expressou Nascimento: “a história dos homens é a história da queda. 

Esta transformação da alma humana corresponde à transformação das instituições, cuja trajetória 

também se dá no sentido que vai da pureza antiga à depravação atual.”269 

 É sobre essa problemática que se montam os discursos dos dois partidos sobre os quais 

Rousseau estabeleceu uma solução justaposta a ambos, porém com a admissão de uma nova 

instância na relação em que se conjura o conhecimento moral; não por se tratar de uma dimensão 

inaudita, mas por exceder o experiencialismo sensualista, sem contudo abandoná-lo:”Dizem que 

a consciência é obra dos preconceitos; no entanto, sei por minha experiência que ela se obstina 

em seguir a ordem da natureza contra todas as leis dos homens”.270 E mais adiante: “Existe, pois, 

no fundo das almas um principio inato de justiça e de virtude a partir do qual, apesar de nossas 

próprias máximas, julgamos nossas ações e as de outrem como boas ou más, e é a esse princípio 

que dou o nome de consciência.”271  

E nas Cartas Morais ele corrobora: 
 
... como não se pode duvidar; o homem é um animal sociável por sua natureza, ou, pelo 
menos, feito para tornar-se tal, ele não pode sê-lo senão em virtude de outros 
sentimentos inatos relativos à sua espécie .  E é do sistema moral formado por essa 
dupla relação consigo mesmo e com seus semelhantes que nasce o impulso natural da 
consciência.272 

 

                                                 
267 ROUSSEAU. Emilio p. 381 
268 ROUSSEAU. Cartas Morais. P. 156 
269NASCIMENTO SOUSA, Ilustração e história: o pensamento sobre a história no Iluminismo Francês. São Paulo: 
Discurso Editorial, 2001. 
270 ROUSSEAU.  Emilio p. 373 
271 ROUSSEAU, Emílio. p. 409 / ROUSSEAU. Cartas Morais. P. 165 
272ROUSSEAU. Cartas morais p. 166 
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 De fato, o estabelecimento da noção da consciência moral em Rousseau apresenta certa 

semelhança com a consciência moral da perspectiva tomista: “o homem deve limitar-se a 

obedecer aos ditames da lei natural, entendida como lei da consciência humana”273. Isso porque 

uma vontade que se conforma à reta razão, adequada às leis naturais,  atende às leis da 

consciência moral. A critique de Rousseau, em que se desenvolve a maioridade da razão, 

demonstra, no proceder do método, a ordem natural para apontar a retificação do conhecimento, 

isto é, a sabedoria necessária à conformação da boa vontade, pois é “na idade crítica em que o 

espírito abre-se à certeza, em que o coração recebe sua forma e seu caráter e se fixa para toda 

vida, quer para o bem, quer para o mal.”274 

 Rousseau, contudo, subordinado aos limites da racionalidade, já não pôde atrelar as 

condições desta à vontade divina do medievo. A vontade da consciência moral já havia 

transferido-se para a natureza humana, desde que o “tudo está bem” dissolvera o dogma da 

queda, e a verdadeira sabedoria esclarecida da tolerância dispensou a autoridade divina sobre o 

homem, que passou a “andar por conta própria”275. A vontade humana, assim como descrita na 

Suma Teológica de São Tomás, encontrava-se estabelecida – como boa ou má - nas 

determinações do livre arbítrio; mas a transformação deste, na vontade livre absorta da culpa 

moral, em vez da possibilidade da remissão, ganha a responsabilidade como obrigação. 

 
 Esse é o ponto em que consiste a acusação de d’ Holbach  na qual Rousseau criticou o 

sistema de Locke para construir o de uma moral aérea. O genebrino fundamentou a natureza 

humana sob um princípio inato, responsável pela captação de estímulos externos - assim como os 

demais sentidos regulares - e, portanto, necessários para as condições de vida da espécie. Por esta 

atitude, conclui a insuficiência das explicações mecanicistas ao pretenderem responder os 

princípios da natureza humana reduzindo-a ao movimento imanente ao processo neurofisiológico, 

ou seja, à ativação dos nervos sensoriais numa relação corpo/mente: 

 
de minha parte, só preciso, diga Locke o que disser, conhecer a matéria como extensa e 
divisível para estar certo de que ela não pode pensar, e quando um filósofo vier dizer-
me que as árvores pensam, por mais que ele me confunda com seus argumentos sutis, 

                                                 
273 MATOS, Carlos Lopes (Cons) Santo Tomás, Vida e Obras in: OS PENSADORES. São Paulo: Nova Cultural, 
2004, p. 13. 
274 ROUSSEAU. Emilio p. 444 
275 Kant sintetiza essa idéia tão comum no solo da Ilustração num artigo intitulado “Resposta à pergunta: Que é 
“Esclarecimento”?” 
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não poderei ver nele mais do que um sofista de má-fé, que prefere dar sentimentos às 
pedras a conceber uma alma ao homem.276 
 

É dessa maneira que ele assume a idéia de um sentimento inato pelo mesmo critério que 

ocorre a impressão sensível na experiência. Cabe ao sentido ou, mais propriamente, ao 

sentimento da consciência moral captar um semelhante; não na simples impressão de um objeto 

exterior, mas num impulso acolhedor de um outro como outro de si mesmo. Não se trata, pois, de 

uma racionalidade - Rousseau reconhece que esta é uma aquisição humana277 - , mas de um 

sentimento geral que distingue o homem dos outros animais, e é responsável pelo 

reconhecimento deste como um agente livre: “Para nós, existir é sentir, e nossa sensibilidade é 

incontestavelmente anterior à nossa própria razão.”278 Sente com isso a necessidade de distinguir o 

princípio de uma consciência inata das idéias adquiridas, de modo a expropriar toda  a 

interpretação iluminista fundamentada na concepção da razão como princípio da natureza 

humana: 

para tanto só é preciso fazer com que distingas nossas idéias adquiridas e nossos 
sentimentos naturais, pois sentimos antes de conhecer, e, como não aprendemos a 
querer o nosso bem e evitar nosso mal, mas recebemos essa vontade da natureza, 
também o amor do bom e o ódio ao mau são-nos tão naturais quanto o amor de nós 
mesmos.  Os atos da consciência não são juízos, mas sentimentos.279   

  
 Cassirer endossa a abordagem de Rousseau  haver trazido, para a filosofia da ilustração, 

um novo elemento para compor o círculo de uma nova dimensão dentro das atribuições naturais. 

A mesma consideração afirmada em termos de justificar o pacto social, como proveniente da 

vontade dos indivíduos, já aparecia como fundamento de uma nova realidade. Nesta, a verdade 

aparece em dependência da desobstrução do conhecimento, dada a facilidade de compreensão 

obtida através da observação e da experiência dela proveniente. Para isso, bastava a difusão da 

simples forma de conhecer as coisas – propagada por meio de uma educação esclarecida. Assim, 

se convencionaria um novo entendimento organizado em função da liberdade crítica: 

 
Antes da aparição de Rousseau não se tinha marcado, todavia com clareza os diferentes 
círculos na cultura francesa do século XVIII.  Adora-se a natureza e se dedica um amor 

                                                 
276 ROUSSEAU.  Emilio p. 394 
277 Na carta a Beaumont, ele afirma: “os que tratam desses assuntos, que o homem traz consigo sua razão 
completamente formada, e que trata-se apenas de pô-la em ação.  Ora, isso não é verdadeiro, pois a razão é uma das 
aquisições do homem, e mesmo uma das mais lentas.”p. 63 
278 ROUSSEAU.  Carta a Beaumont p.  166  
279 ROUSSEAU.  Emílio. p 409. 
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entusiasta, mas na imagem da belle nature que se tem criado, se incluem todos os 
traços da convenção.280 

 
 A dimensão do materialismo, na maneira de promover a verdade das coisas e de dar 

seqüência ao direito das gentes, foi insuficiente para apreender a transformação do mundo moral. 

Toda a perspectiva do conhecimento que instituiu a matéria enquanto princípio único para o 

entendimento das coisas e, através da qual proferiram no homem analogamente tanto os 

processos corporais quanto psíquicos, não se estabeleceu sem objeções: “a idéia de matéria não 

demorou menos para formar-se neles [nos homens] do que a idéia de espírito, já que essa 

primeira idéia é ela própria uma abstração.”281  Para Rousseau, desprender o pensamento de uma 

propensão monista, baseada unicamente nas leis da física e da mecânica, esbarrava num problema 

já resolvido desde o advento da modernidade: a liberdade do sujeito ativo do conhecimento.   

 
a maneira de formar as idéias é o que dá um caráter ao espírito humano...as idéias 
simples são apenas sensações comparadas... na sensação, o juízo é meramente passivo, 
ele afirma que sente o que sente.  Na percepção ou idéia o juízo é ativo; ele aproxima, 
compara determina relações que o sentido não determina.  Eis a única diferença, mas 
ela é grande.  A natureza nunca nos engana; somos sempre nós que nos enganamos.282  

 
Assim, toda a preocupação de Rousseau, desde os primeiros Discursos, se estabeleceu 

contra a forma epistemológica do homem conceber as coisas.   Sua crítica sobre as concepções 

promovidas pelas luzes, no mesmo ideário pelo qual se produziu o turbilhão das idéias que cada 

vez mais dava corpo a Enciclopédie - das ciências, das artes e das profissões – apontava para a 

organização do juízo:  representação da atividade do espírito humano, em sua atividade de 

perceber e comparar as coisas. O Discurso da Desigualdade, onde pela primeira vez Rousseau 

demonstra, de forma clara, essa inquietação, já apontava a função desta faculdade no meio 

moral.283 Na sátira a “capacidade de comparar” aparece como a causa dos males da humanidade: 

“o homem que medita é um animal depravado”284.  E mais adiante: 

                                                 
280 CASSIRER. Filosofia de la ilustracion. P 279 
281 ROUSSEAU.  Emilio. P.  358 
282 ROUSSEAU. Emilio. P. 275 
283 Na 2º parte do Discurso da Desigualdade encontramos uma sátira ao “como o uso da palavra se estabeleceu ou se 
aperfeiçoou” onde os primitivos puderam “aumentar a linguagem e acelerar o progresso”.  As conseqüências desse 
caminho leva ao “primeiro passo para a desigualdade” em decorrência destes “acostumarem-se a considerar os vários 
objetos e fazer comparações” (todos os recortes são referências do livro.  (Cf. ROUSSEAU, J-J.  Discurso da 
Desigualdade. P. 268-269) Em conseqüência disso condenará a sociedade, e assumira uma natureza boa e 
conseqüentemente irracional.   
284 ROUSSEAU. Discurso da Desigualdade. P. 247 (É sobre essa passagem que Rousseau travará uma discussão com 
o Sr. Philopolis.  Trata-se do historiador natural Bonnet, ao qual faremos referência no 3º capítulo)  
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sou ativo quando julgo, porque a operação que compara é falível, e meu entendimento, 
que julga as relações, mistura seus erros à verdade das sensações, que só mostram os 
objetos. ... Que dê esse ou aquele nome a essa força do meu espírito que aproxima e 
compara minhas sensações, que seja chamada atenção, meditação, reflexão, ou como se 
quiser, sempre será verdade que ela está em mim e não nas coisas, que sou eu que a 
produzo, embora só a produza por ocasião da impressão que fazem sobre mim os 
objetos.  Sem ter o poder de sentir ou de não sentir, tenho porém o poder de mais ou 
menos o que sinto.285  

 

 Isso deixa clara a necessidade das etapas do método de Rousseau, sua preocupação com a 

formação das idéias e, conseqüentemente, da apreensão destas no mundo político.  O contexto de 

uma sociedade geral, apoiada no mecanismo do pensamento materialista, não atingiu, portanto, o 

princípio fundamental da natureza humana: a vontade livre necessária à transformação do mundo 

histórico: “porque o espírito deprava os sentidos e a vontade ainda fala quando a natureza se 

cala”286: 

 
Para que a analogia fosse justa, seria preciso que a República romana não tivesse sido 
composta de homens, mas de pedaços de madeira.  Mostrai-me de forma clara e 
perceptível a geração puramente material do primeiro ser inteligente, isso é tudo que 
vos peço.287  

 

 O encaminhamento político dessa transformação histórica o leva novamente ao 

pensamento de Hobbes. Este havia assim caminhado quando promoveu a estrutura de seu corpo 

político.  Tönnies afirma a derivação de sua teoria materialista do conhecimento, em vistas de 

justificar as necessidades de sua teoria política. Igualmente a uma máquina, na qual cada uma das 

peças assume separadamente a importância precisa para colocá-la em movimento, também 

aconteceria com o corpo político.  Considerando analogamente cada indivíduo como parte ativa e 

pensante para promover o contrato, cada componente tendeu a associar-se na pretensão de 

alcançar a unidade necessária do Estado.  

 Nessa ordem, para Hobbes, as espécies de coisas que cabiam ao âmbito do que a razão 

humana poderia conhecer, no que se referia aos resultados da natureza das ações dos homens, 

eram provenientes da máxima da natureza humana.  Com isso, a parte racional era responsável 

                                                 
285 ROUSSEAU. Emilio. p.  381 
286 ROUSSEAU. Discurso da Desigualdade. p.  249  
287 ROUSSEAU.  Carta a Senhor de Frankiere 184 



107 
 

pelas ligas e contratos dos quais provinham as prudências morais e civil288, e a decorrência desse 

processo, estando efetivamente de acordo com a verdadeira razão, se mantêm, para o pensador 

inglês, com base nos princípios em que se manifestam racionalmente as evidências das conexões. 

Contra isso Rousseau expõe: no entanto, este universo visível é matéria, matéria esparsa e morta, 

que nada tem em seu todo da união, da organização, do sentimento comum das partes de um 

corpo animado, já que é certo que nós que somos partes não nos sentimos de modo algum no 

todo289. 

 
 A condenação de Rousseau à perspectiva hobbesiana penetra nesse ponto; 

independentemente que fosse por auto-interesse, por medo de uma morte violenta ou por alguma 

outra necessidade do indivíduo, cada um dos componentes, dissoluto e em amostra de 

compreender-se como parte, estabeleceria o todo político numa união passiva.  Igualmente a 

Diderot afirma o discurso de Hobbes como promotor da tirania; uma vez que este dimensionou a 

sociedade sem a legitimidade exigida pela lei natural: a vontade humana.  Assim como descreveu 

Derathé: 

Esta vontade não pode ser uma vontade particular, pois isso seria submeter os cidadãos 
a uma vontade alheia (étrangère), empregar a força comum ao serviço de um interesse 
privado, e instituir esta dependência de homem para homem que se propõe 
precisamente suprimir. Se não se quer fazer do Estado uma multidão escravizada a um 
ou vários senhores, é preciso que a autoridade soberana não seja outra que a vontade 
geral.290 [E mais adiante] [...] para Rousseau, não é possível que um homem se 
empenhe em renunciar à sua liberdade em benefício do que quer que seja. Uma tal 
renúncia é incompatível com a natureza do homem e acarreta a nulidade do 
engajamento. Rousseau se lembra, portanto, da argumentação precisa do Leviatã e 
aplica à liberdade aquilo que Hobbes diz sobre o direito de proteger seu corpo e de 
defender sua vida.291  
 

 Essas são as causas pelas quais Rousseau postula seus três artigos de fé, que não são 

senão a demonstração da ação livre, pela qual se processa seu dogma da consciência: o primeiro 

estabelece o movimento da matéria como ação de uma vontade292; o segundo, que a matéria 

movida segundo certas leis indica uma inteligência293 e; o terceiro, que não há verdadeira 

liberdade sem vontade. Com isso, a natureza hobbesiana, ao afirmar-se enquanto parte de um 
                                                 
288 cf. HOBBES. Do Cidadão. p. 7 
289 ROUSSEAU. Emilio p. 383 
290 DERATHÉ, Robert. Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps. 2. ed. Paris: Librairie 
Philosophique J. Vrin, 1995. p 367. 
291 Idem. p . 374 
292 Cf.  ROUSSEAU. Emilio. P 384 
293 Cf.  ROUSSEAU. Emilio. P. 386 
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todo, não responderia aos princípios naturais da liberdade humana. A partir da dimensão do “lobo 

de Hobbes”294, o genebrino diz não poder conceber a vontade humana, razão da expressão da 

hipótese do indivíduo natural, como legitimadora dos princípios políticos.  

 Para Rousseau, não poderia haver verdadeira ação sem vontade, de modo que de acordo 

com o primeiro artigo de fé – o movimento como ação de uma vontade – postula a política 

materialista de Hobbes como efeitos sem causas : “quanto a mim, sinto-me de tal forma 

persuadido de que o estado natural da matéria é estar em repouso e de que ela não tem em si 

mesma nenhuma força para agir”295 E mais adiante: “não há verdadeira ação sem vontade”296  

 De fato, o conceito de poder absoluto, para o pensador inglês, constitui a elaboração de 

uma nova forma de entendimento. Contra as pretensões do clero, Hobbes tentou estabelecer uma 

nova ordem para o plano político, guiado, contudo, por um “certo fio da razão”297 responsável 

pela condução dos procedimentos para dissipar, segundo ele, as dúvidas que restassem pelo 

caminho às conexões mais evidentes. A ordem em que se encontrava estabelecida a verdade 

dessa “evidência hobbesiana”, era responsável pelo seguimento que ia das coisas particulares às 

ações universais: conseqüência exata de seu materialismo. Para Hobbes, a lei da natureza 

humana, sobre a qual se ergueram os procedimentos da necessidade de se estabelecer as 

sociedades, era propriamente um ditame da razão, o que fez o genebrino conceber seus princípios 

como efeito sem causa : “A vontade é-me conhecida por seus atos, não por sua natureza.  

Conheço essa vontade como causa motriz, mas conceber a matéria produtora de movimento é 

claramente conceber um efeito sem causa, é conceber absolutamente nada.”298 E em nota ao 

Emílio ele expressa: 

 
Fiz todos os esforços para conceber uma molécula viva, sem conseguir.  A idéia de 
matéria que sente sem ter sentidos parece-me ininteligível e contraditória.  Para adotar 
ou rejeitar essa idéia, seria preciso começar por compreendê-la, e confesso que não 
tenho essa felicidade.299  

 
 Esta síntese revelou, para Rousseau, o verdadeiro critério para se posicionar em torno das 

definições.  A consciência, resguardo da vontade, e conseqüentemente causa da ação, postula a 

liberdade como propulsora necessária desta: “o princípio de toda ação está na vontade de um ser 
                                                 
294 cf ROUSSEAU.  Discurso das ciências e das artes. P. 358 
295 ROUSSEAU. Emílio. p.383 
296 ROUSSEAU.  Emilio. P.  384 
297 termo utilizado por Hobbes no De cive. P.06 
298 ROUSSEAU. Emilio p. 385  
299 ROUSSEAU. Emílio. Nota p. 383 
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livre.... não é a palavra liberdade que nada significa, mas a palavra necessidade.  Supor algum 

ato, algum efeito que não derive de um princípio ativo é realmente supor efeitos sem causas.”300 

 A consciência como preceito da vontade geral, se descreve em meio a esta dicotomia: a 

bondade como princípio de uma consciência que não erra, e a justiça como princípio legítimo da 

vontade dos homens. Em Rousseau, essa é a expressão de todo o movimento  dos princípios da 

natureza humana, pois, “Toda a moralidade da vida humana está na intenção do homem”301. 

Podemos compreender a partir daí, que todo o percurso do conhecimento descrito por Rousseau, 

desde o início, buscou um objetivo: expressar a consciência como sentido inato da condição 

moral dos homens302:  

 
...Dos primeiros movimentos do coração erguem-se as primeiras vozes da consciência , 
e como nascem as primeiras noções do bem e do mal dos sentimentos do amor e do 
ódio; mostraria que justiça e bondade não são apenas palavras abstratas, meros seres 
morais formados pelo entendimento, mas verdadeiras afecções da alma iluminada pela 
razão, que não são mais que um progresso ordenado de nossa afecções primitivas; que, 
pela mera razão, independentemente da consciência, não podemos estabelecer 
nenhuma lei natural; e que todo o direito da natureza não passa de uma quimera se não 
é fundamentado numa necessidade natural ao coração humano.303  

 
 Assim, aquela noção de justiça da atmosfera esclarecida, sem ter uma aplicação direta 

para o que fosse realmente útil aos homens, os rebaixavam à falsa universalidade do pretenso 

“direito das gentes”.  Para Rousseau, assim como ele expõe em nota no manuscrito de Genebra: 

“Não se trata de ensinar-me o que é a justiça, mas sim de mostrar-me que interesse tenho em ser 

justo”304. Ademais, uma condição natural ao homem que o dispusesse nas condições de 

estabelecê-lo sobre um “espírito geral”, estruturava-o nos mesmos confins da “infância” da razão. 

E numa longa nota acrescentada à segunda Edição do Emílio, ele acrescenta o motivo pelo qual o 

princípio que constitui a natureza humana, não pode fundamentar-se sobre a razão:  

o próprio preceito de agir com os outros como queremos que ajam conosco só tem como 
verdadeiro fundamento a consciência e o sentimento, pois onde esta a razão precisa agir, 
sendo eu, como se eu fosse outro, sobretudo quando estou moralmente certo de nunca me 
encontrar no mesmo caso? E quem me garantirá que, seguindo com toda finalidade essa 
máxima, conseguirei que a sigam igualmente comigo? O mau tira vantagem da probidade 
do justo e de sua própria justiça; é muito cômodo que todos sejam justos, exceto ele.  
Digam o que quiser esse acordo não é vantajoso para pessoas de bem, mas quando a força 

                                                 
300 ROUSSEAU. Emilio p. 396 
301 ROUSSEAU.  Catas morais p. 163 
302 Também apresentado no Segundo Discurso  
303 ROUSSEAU. Emilio. P.  324 
304 ROUSSEAU. Manuscrito p. 174 
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de uma alma expansiva identifica-me com o meu semelhante e sinto-me por assim dizer, 
nele, é para não sofrer que não quero que ele sofra; interesso-me por ele por amor de mim 
e a razão do preceito está na própria natureza que me inspira o desejo de meu bem estar 
em qualquer lugar em que me sinta existir.  Daí concluo que não é verdade que os 
preceitos da lei natural estejam baseados unicamente na razão, pois ele tem uma base mais 
sólida e mais segura.  O amor do homem derivado do amor de si mesmo é o princípio da 
justiça humana.  O sumário de toda moral é dado no Evangelho pelo da lei.305 

 

 Dessa forma o pensador de Genebra expressa todas as restrições às pretensões 

materialistas daqueles que pretenderam fundar os princípios de uma moral universal na 

racionalidade humana.  Tal acordo não traria vantagem para os homens de bem, pois os que 

assim não fossem tirariam proveito dos primeiros e arruinaria a pretensa igualdade entre os 

homens.  Além disso, a consciência moral aparece em Rousseau como a base sólida que constitui 

a natureza humana, não como um princípio universal, mas na necessidade moral estabelecida na 

verdadeira tolerância entre os homens. É dessa maneira que Rousseau pretendeu, assim como 

afirmou Starobinski, se desprender de toda autoridade exterior à natureza do indivíduo em vistas 

de descrever a verdadeira lei universal da natureza humana: “Jean-Jacques trabalha na destruição 

de toda autoridade imposta de fora; convida seus leitores a se submeter a uma autoridade que não 

é a  da razão especulativa, mas a da razão prática sob seu aspecto coletivo: a vontade geral. 306  

 Além disso, a maneira como estabeleceu, na consciência moral, o princípio de justiça, 

deixa claro outra aproximação com doutrina do partido cristão.  Essa causalidade, contudo, não é 

trazida para os procedimentos epistemológicos do conhecimento moral humano.  Deus, na “idade 

racional” do homem, não se estabelece como autoridade moral, mas como uma idéia 

transcendente para além da força da razão.  A capacidade de discernimento, adquirido pela 

sabedoria, se estabeleceria na justa proporção da natureza das coisas.  Não podendo tender ao 

ateísmo, mas estabelecendo a teologia como uma ciência de natureza muito elevada, Rousseau se 

aproxima de outra questão descrita por Cotes, no prefácio do Principia, que contra o ateísmo 

afirmou: 

 

A filosofia não deve ser corrompida em cumplicidade com estes homens, pois a ordem 
das coisas não será mudada. Deve ser cego aquele que a partir da mais sábia e 
excelente organização das coisas não é capaz de ver a infinita sabedoria e bondade de 

                                                 
305 ROUSSEAU.  Emilio. Nota p. 324. 
306 STAROBINSKI, Jean.  Os emblemas da razão: 1789. São Paulo: Companhia das letras: 1988. p 45. 
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seu criador todo-poderoso, e deve ser louco e insensível aquele que recusar-se a 
reconhecê-la. 307 

 

 E nessa direção se estabeleceu o livro III do Emílio, no qual a razão aparece como o 

excesso de força dos homens, remanescia em consequência do suprimento das necessidades 

destes; assim, a verdadeira sabedoria racional consistiria num circulo que leva a vontade livre 

para o domínio da utilidade, esta restrita às condições do homem fechado na existência de si 

mesmo. Dessa forma, a vontade aparece como lei natural e, todas as conseqüências dos males 

sociais, como provenientes, não da queda, mas do excesso de necessidades humanas,  

para além do que realmente competia a cada um dos homens.  

 Portanto, a crítica à racionalidade social ou política se estabelece contra os interesses 

particulares dos fortes: primeiro na uniformidade vã e desprezível dos costumes europeus308 - os 

quais construíram o geral numa moral universal; e posteriormente nas produções inúteis das 

ciências: inúteis no objeto que se propõem, e ainda mais perigosa pelos efeitos que produzem”309. 

 Daí deriva a crítica à racionalidade universal e, em favor disso, a dimensão da vontade 

geral; não para uma “sociedade geral”, mas restrita à condição de cada povo fechado na 

existência de si mesmo, ou seja, de acordo com as condições específicas de cada forma de vida 

humana: “Seria então ridículo remontar a uma expressa decisão da vontade geral, que só pode ser 

a conclusão de uma das partes, e que, por conseguinte, não passa para a outra de uma vontade 

estranha, particular, induzida à justiça e sujeita ao erro.”310 Uma vez que: “Ninguém deve julgar 

além daquilo que entende”.311  

Kant observou a estrutura da natureza imanente ao pensamento de Rousseau, quando o comparou 

a Newton.  De fato reconheceu as necessidades da filosofia moral do Genebrino, e sua pretensão 

de demonstrar o conhecimento moral humano, ou seja, o conhecimento da natureza, a partir da 

“ordem que não será mudada” nem no mundo físico nem no moral: 

 
Newton foi o primeiro a ver a ordem e a regularidade unidas à perfeita simplicidade, 
onde, antes dele, não se descortinavam senão desordem e confusa diversidade: e, desde 
então, os cometas deslocam-se em trajetórias geométricas.  Rousseau foi o primeiro a 
descobrir, sob a diversidade das formas convencionais, a natureza profundamente 

                                                 
307 COTES, Roger. Prefácio à segunda edição.  In NEWTON, I. Princípios matemáticos de Filosofia Natural.  São 
Paulo: Nova Stella, 1990. 
308 Cf ROUSSEAU. Discurso das ciências e das artes. P. 344 
309 Idem. p.  351 
310 ROUSSEAU. Contrato social p. 55 
311 ROUSSEAU. Confissões p. 106 
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escondida do homem, e a lei secreta segundo a qual suas observações justificam a 
experiência.312 

 

 Assim, cada homem da natureza hobbesiana, enquanto parte material e, portanto 

desprovido de vontade, não agruparia os homens sob os princípios da liberdade.  A vontade geral 

de Rousseau aparece, desta forma, num justo contra-senso à teoria política materialista que 

comandava o direito das gentes: é pela liberdade de pensamento que os homens se consagram 

homens, e por ela que estão possibilitados de aprender a pensar por si mesmos, sem apoiar-se nas 

condições de outros e nem de impor uma razão em detrimento da de outrem. Os resultados 

obtidos sem que se consultasse a peculiaridade dos povos imergiam em preconceito e, o princípio 

da tolerância entre estes, pelo qual Rousseau admite o dogma da consciência, o bane por infringir 

o preceito materialista: a refutação de toda e qualquer admissão metafísica: 

 
Mas ao dizer esta palavra ouço elevar-se de todos os lados o clamor dos pretensos sábios: 
erros da infância, preconceitos de educação, exclamam todos em uníssono.  Não há nada 
no espírito humano além do que se introduz pela experiência, e só julgamos alguma coisa 
a partir de idéias adquiridas.  Eles vão além: ousam rejeitar esse acordo evidente e 
universal de todas as nações e, contra a clara uniformidade do juízo dos homens, vão 
procurar nas trevas algum exemplo obscuro e só conhecido por eles; como se todas as 
inclinações da natureza  fossem anuladas pela depravação de um povo e, por haver 
monstros, a espécie nada mais fosse. 313 

 
 Entre os partidos Cristão e Filosófico, a consciência moral, tal como concebeu Rousseau, 

é o resultado da descrição de sua razão prática, e o verdadeiro princípio da natureza humana.  

Partindo da necessidade da paz entre as nações e, da conseqüente tolerâncias entre os homens -  

assim como todo o projeto do Esclarecimento -, sua filosofia crítica não teve o interesse de ser 

revolucionária. As mudanças necessárias, promovidas pela busca da natureza humana, no 

“Século da filosofia”, proporcionariam a iluminação precisa para despertar essa tolerância.  Dessa 

maneira afirma nas Cartas da Montanha:  

 
Primeiro vejo as coisas mais novas sem qualquer aparência de novidade; nenhuma 
mudança no culto e grandes mudanças nos corações, conversões sem estardalhaço, fé 
sem confronto, zelo sem fanatismo, razão sem impiedade, poucos dogmas e muitas 
virtudes: a tolerância do filósofo e a caridade do cristão.314 

 

                                                 
312 KANT. Remarques touchant les observations sur les sentiment du beau et du sublime. Paris: Vrin, 1994. p. 140 
313 ROUSSEAU. Emílio. p. 409 
314 ROUSSEAU. Cartas da montanha. P. 160 
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 Assim, para Rousseau, o exagerado desespero da filosofia do século, em refutar os 

preconceitos das obscuridades metafísicas, não demorou para destiná-la ao preconceito. Os erros 

dos homens não encontravam suas causas nos dogmas, alguns destes eram até úteis à moral, 

desde que não consistissem na intolerância para com os dogmas dos outros.  A moral 

rousseauniana é a moral da tolerância, a mesma que julgou necessária quando pretendeu unir 

cristãos e filósofos, na tentativa de fazê-los perceber que a natureza humana definida em seus 

respectivos entendimentos era a mesma natureza humana. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A época critique que proporcionou a emergência da racionalidade prática foi possível 

graças à percepção de que a razão tinha amadurecido o suficiente para saber que sua força não ia 

além dos limites da experiência: Eis o projeto rousseauniano que trouxemos sobre o traçado do 

método sintético de Newton, e com ele buscamos demonstrar as reais pretensões de Rousseau. 

O fundamento axiomático, posto por definição matemática como verdade incontestável; e 

o lema, também uma definição matemática, cuja função é demonstrar outra proposição, 

argumentada pelo Otimismo sobre o que “tudo que é, é certo”, ratifica um Rousseau racionalista, 

nas regras estabelecidas pela experiência. Kant havia julgado Rousseau como o Newton da moral, 

e encontramos o fundamento de tal desígnio na escala em que se desenvolveu a perspectiva da 

consciência moral. 

Reconhecíamos, desde o princípio, a dificuldade de traçar uma linha de entendimento 

sobre o pensamento do genebrino; situação que se tornava ainda mais embaraçosa quanto mais 

nos deparávamos com as múltiplas posições de comentadores importantes divergindo suas 

respectivas opiniões, até mesmo sobre pontos aparentemente tão simples. 

Foi com base nisso que utilizamos o seguinte artifício: tomar esses pontos aparentemente 

simples como fundamentais, e compreendê-los estritamente com instrumentos existentes na 

atmosfera da época. Se isso não nos elucidasse quanto a um tal eixo responsável, por tantas 

ambigüidades, em tão distintas formas de interpretações do pensamento de Rousseau; ao menos 

nos engrandeceríamos na compreensão desses instrumentos, tão comumente negligenciados nas 

interpretações que retiram o pensador de sua própria época. 

 Encontramos esse eixo na hipótese do homem natural; isolado e sem dar margem para 

atributos sociais e conseqüentemente morais.  Portanto, em oposição própria a todas as pilastras 

que sustentavam a “época da filosofia”.  O que não trouxe de imediato nenhuma novidade, pois a 

única coisa comum entre comentadores partidários ou opositores de Rousseau era quanto à 

posição crítica dele em contestação à racionalidade. Assim, deixamos de lado a tentativa imediata 

de acrescentar-lhe conhecimentos de modo a acompanhar sua corrupção em sociedade. 

Dessa forma, nossa maneira de tratar do ponto simples – a natureza humana – como 

fundamental foi trazê-lo sobre a perspectiva mais geral da história da filosofia: a relação 

epistemológica. Com ela pretendemos ter proporcionado um esclarecimento das duas 
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possibilidades que traçamos quando tomamos o conhecimento como regra fundamental em 

Rousseau: o eixo central, na epistemologia, e sua fundamentação histórica a partir dos 

instrumentos conceituais da filosofia do Esclarecimento. 

Com elas pudemos compreender várias questões gerais do pensamento de Rousseau, 

exposta como conceitos dados, sem contudo trazer-nos a elucidação do “como” eles foram dados.  

A primeira delas, a própria crítica à racionalidade; se estabeleceu em contestação direta à 

razão da perspectiva materialista.  O que desfaz todos os preconceitos das interpretações que 

descrevem um Rousseau oponente à sabedoria humana.  Uma segunda condição necessária, 

procedente desta última, talvez a mais relevante por tratar da problemática histórica, a crítica à 

sociabilidade natural ao homem.  Vimos que o artifício de Rousseau não se distanciou do 

verdadeiro projeto do século.  A postulação deste, enquanto “início dos tempos”, cobrava dos 

pensadores críticos a expressão crítica da formulação de um novo mundo.  Este é construído por 

Rousseau com base no método sintético da física newtoniana, e essa expressão significou o ponto 

fundamental de sua filosofia moral.  Da mesma forma que os demais enciclopedistas, havia em 

seu Discurso da Desigualdade, quebrado o axioma da causalidade da existência, mas permaneceu 

no mesmo encaminhamento do Principia quando fundamentou a consciência moral como 

princípio anterior à racionalidade. 

 No final da ilustração do método de Newton, Cotes afirmou que a natureza das coisas 

estavam dadas, mas utilizar disso para proferir o ateísmo seria uma atitude tola e impensada. O 

procedimento sintético forneceu a Rousseau uma indicação particularizada dos atos a cumprir, o 

espírito da decisão a ser tomada, o esquema global da forma de proceder.   

As críticas de Rousseau ao partido materialista se descreveram por este caminho, pois esta 

tendência comumente sucumbia ao ateísmo.  Razão pela qual Rousseau postula o dogma da 

consciência,  em reconhecimento tanto do limite da racionalidade, quanto do de que a consciência 

humana não poderia restringir-se a esta. 

Justifica-se, dessa forma, o enredo crítico da escala epistemológica seguida por Rousseau 

e das advertências quanto à tentativa de fundamentar um direito das gentes na razão: povos 

distintos possuíam racionalidades distintas, não reconhecidas pela racionalidade materialista, 

preconceituosa com as razões que lhes eram divergentes: “que orgulho pueril regular as 

faculdades de todos os seres pelas nossas, quando tudo desmente a nossos próprios olhos esse 

ridículo preconceito”.  
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Para a ilustração, Deus parece significar uma escada, bem parecida com aquela em que 

Wittgenstein descreve do Tractatus em relação às suas Investigações: deve ser jogado fora assim 

que se tenha terminado de subi-la.  Esse parece ser o sentido do entendimento do homem que 

aprendeu a andar por conta própria logo depois de libertar-se da autoridade e conquistar sua 

autonomia. 
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