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o presente

trabalho pretende demonstrar
como Rousseau constroi no seu segundo
discurso uma teoria exp!icativa acerca de um
gradual processo de corrupr;iio moral humana,
desde um idilico estado de natureza (de
liberdade e auto-suficiencia absolutas) ate uma
vida social caracterizada pela subserviencia e
degradar;iio etica. lnicialmente provocada por
imposir;oes da sobrevivencia humana frente a
uma natureza hostil. Esta escalada rumo a
decadencia
moral
se acentua
com 0
desenvolvimento tecnico, com 0 surgimento da
propriedade e com a propria organizar;iio civil.
Comunica~ao feita no VII Encontro Nacional da ANPOF, em Aguas de
Lind6ia / SP, de 20 a 23 de outubro de 1996.
•• Femando Guilherme Silva Ayres e Professor da UF AL e mestrando em
Filosofia da UFPE.
I 0 presente trabalho,
apesar de seu titulo urn tanto quanta ambicioso,
representa na verdade apenas as primeiras considera~oes em tomo de uma
tentativa de aproxima~ao acerca do problema moral na obra rousseauniana,
tema profundamente mais vasto e rico do que podem supor as discussoes aqui
Contidas. A explora~o de tal tema a partir da leitura dos dois primeiros
discursos, do Contrato Social e do Emilio, em especial, pertence ao universo
maior de nossa pesquisa de mestrado desenvolvida na UFPE, sob a orienta~ao
do Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa.

A descri9iio de uma genese social baseada
numa concepqiio negativa de historia, que
coloca em principio natureza versus sociedade
e que ataca a visfio iluminista de progresso,
fornece ao autor os subsidios necessarios para
desenvolver uma critica aos vicios morais e
politicos da sociedade civilizada de seu tempo,
principal objetivo deste discurso.

Na celebre carta it Beaumont (lettre a Christophe de
Beaumont), de 1763, onde busca responder as acusayoes
direcionadas a sua obra por ocasiao da publicavao do Emilio: ou
da educa~ao (1762), Rousseau, analisando em retrospectiva 0
ponto comum acerca de sua visao sobre 0 homem, esc1areceque:
"0 principio fundamental de toda moral sobre 0
qual raciocinei em todos os meus escritos e que
desenvolvi neste Ultimo [0 Emilio] com toda
c1areza de que era capaz, e de que 0 homem e
um ser naturalmente born, amando a justiva e a
ordem; que nao hci perversidade original no
coravao humano e que os primeiros
movimentos da natureza saDsempre retos"?
Hip6tese central para sua teoria, 0 homem, em sua
natureza mesma, e apresentado pelo filosofo como um ser
originalmente em plena harmonia com a ordem natural, com a
justiva e com 0 bem. Sendo guiado por seus instintos e paixOes,
antes do que pela razao, 0 homem junto a natureza segue a trilha
constante da tranquilidade e harmonia, vivendo entre a paz e a
auto-suficiencia. Tendo este quadro, aparentemente edilico, em
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ente, surge inevitcivel a pergunta que e 0 ponto principal da
%scussao moral e politica rousseauniana: como se toma en~ao 0
howem, nascido na ordem e na bondade, um ser corrompldo e
perverso? Como surgem os vicios e a maldade que 0 ~fastam dos
retos ditames da natureza? Como, em suma, na teona moral de
Rousseau se verifica 0 surgimento da maldade e da cOffUpvaoque
aflige 0 hornem social?
Negando encontrar as causas desta degeneravao na
natureza mesma do homem ou numa possivel intenvao divina
justificadora de urn "plano cosmico" (0 que seria contradizer sua
visao de um ser originalmente puro em seu intimo tanto quanto
de uma natureza calcada na ordem harmonica e na perfeiyao e
bondade suprema do Ser Criador), Rousseau procura encontrar a
resposta de tal degenerayao no espayo da construvao historica, de
plena responsabilidade humana. Ainda na ca~ a Be.aumont,
rebate a ideia de uma natureza humana corromplda a partIr de sua
essencia:
"( ...) mostrei que todos os Yicios que se
imputam ao coravao humano nao Ihe saD
naturais; disse a maneira segundo a qual eles
nascem; segui, por assim dizer, sua genealogia e
fiz ver como, pela alteravao sucessiva de sua
bondade natural, os homens se tomam 0 que
_ ,,3
sao.
Apresentado principalmente no seu Discurso sobre a
origem e 0 fundamento da desigualdade entre os homens
(Discours sur l'origine et les fondement de J 'inegalite parmi les
hommes),4 de 1755, esta es¢cie de genealogia dos infortunios
Idem, op. cit., 1989, p. 12.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e 0 fundamento da
~sigualdade entre os homens, trad. Lourdes Santos Machado. Porto Alegre :
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hwnanos, fonnuia a hipOit::seueste homem em harmonia com a

"Parece, a principio, que os homens nesse

ordem naturai em suas origens. Ao buscar responder a questao do
surgimento da corru~ao do ser hurnano em sociedade, traya
magistralmente, desde sua origem, 0 verossimil retrato do homem
em estado natural e os passos da consolida9ao das raizes da
sociedade civilizada de seu tempo (alvo maior da ira
rousseauniana). Livre, vigoroso, auto-suficiente, seguindo os
ditames da natureza junto ao seu intimo e nela encontrando a
satisfa9ao de todas as suas necessidades, 0 hornem natural se
coloca, para Rousseau, muito mais proximo dos animais (embora
carregando caracteristicas e potencialidades que 0 distinguem
destes). Desconhece a razao e a consciencia moral (atributos que
implicam em intencionalidade e reflexao), sendo guiado
exclusivamente pelos instintos e paixOes mais simples. Gozando
de sua liberdade e atendendo de imediato a seus instintos, 0
homem natural parece satisfeito enquanto subordinado a
natureza, em meio a seres que sao marionetes desta mesma
natureza. Todavia, paradoxalmente, 0 homem so se faz homem
quando e arrancado deste ber90 idilico, desta satisfa9ao e
abundancia. Apenas quando confronta a natureza enquanto se faz
ser historico e que as suas potencialidades podem se desenvolver
e se constroi como homem mesmo.
Rousseau ve, nesta primeira fase de suas reflexoes
(representado especialmente nos primeiros discursos), a historia
do homem como urn caminhar em dire9ao ao padecimento e a
degenera9ao (uma es¢cie de experiencia negativa frente a
natureza, simbolo do equilibrio, ordem e perfei9ao, oposta ao
caos representado pelo mundo hurnano). Todavia, a narrativa de
seu distanciamento da felicidade e liberdade primeira representa
tambem 0 espa90 do surgimento do ser moral em sua plenitude,
ser de consciencia e a9ao, que se desenrola unicamente na
rela9ao do homem com 0 homem.
Como diz no Segundo Discurso,

estado de natureza, nao havendo entre si
qualquer especie de relayao moral ou de
deveres comuns, nao poderiam ser nem bons
nem maus ou possuir vicios e virtudes, a menos
que se considere como vicios do individuo as
qualidades capazes de em seu favor contribuir,
casu em que se poderia chamar de mais
virtuosos aqueles que menos resistissem aos
lrnpulsos Slrnplesda natureza."s
Neste ponto mesmo a propria bondade inerente ao
homem, segundo Rousseau, so pode manifestar-se, entlio, em sua
relayao com 0 outro. Se esta bondade (tanto quanto os vicios) so
se manifesta atraves da a9ao, como e possivel admitir entlio sua
presenya nurn ser que vive isolado e em pleno ocio? Segundo
Rousseau, existem certas disposiyoes inatas, sob a forma de
sentimentos e afetos, que conduzem 0 homem natural e podem
ser identificados como os fundamentos primeiros do que se
desenvolvera., mais tarde, no ser moral do hornem. Sao tais
disposi90es, 0 amor de si (amour de soi), es¢cie de instinto de
auto-preservayao (que guiado pela razao e modificado pela
compaixao, faz nascer a virtude e a humanidade) e a compaixio
ou piedade, forma de conservayao da especie, manifesta atraves
da capacidade deste homem natural de se reconhecer no outro,
por meio da instintiva repugnancia pelo sofrimento.6 A reflexao
sobre tais principios merece especial destaque na tentativa de
compreensao do ethos das relayoes sociais construidas pelo autor,

Idem, op. cit., 1958, p. 181.
Ao lado dessas paixoes centrais 0 hornern natural possui 0 impulso sexual ou
instinto de reprodu~ao, sentimento purarnente rnornentiineo e fisico. Apenas
posteriormente e que este instinto se tomani urn sentimento aprirnorado, de
tendencias exclusivistas e, degenerando no sentirnento de cornpeti~ao (e posse)
adquire uma forte intensidade, fornentando tensoes e conflitos.
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pois contribuem firmemente para originar tanto as virtudes
quanto os vicios da sociedade nascente.
As distoryoes destas disposiyoes e a conseqiiente
COITUW30 humana podem ser verificadas, por meio de graus
intermediarios e sucessivos da evoluyao social, no decorrer da
passagem do estado natural para 0 estado social. Deseneadeado
inieialmente por circunstancias extemas (como 0 aumento
populacional e as mudanyas climatieas, fatores que tomam
problematica a subsistencia e modificam radicalmente a relayao
tranqwla do homem com a natureza e do homem com 0 homem),
permitem apontar 0 surgimento do corpo moral, dependente de
convenyOes e consentimento e baseado no intercfunbio mais
constante entre os homens. Na constancia destas relayoes surgem
novos espayos onde 0 homem se permite olhar e ser olhado,
buscando 0 reconhecimento por suas habilidades e qualidades,
criando novas situayOesfrente aos outros homens.

"A medida que as ideias e os sentimentos se
sucedem, que 0 espirito e 0 corayao entram em
atividade, 0 genero humano continua a
domesticar-se, as ligayoes se estendem e os
layos se apertam. (...) Cada urn comeyou a olhar
os outros e a desejar ser ele proprio olhado,
passando assim a estima publica a ter urn preyo.
Aquele que cantava ou danyava melhor, 0 mais
belo, 0 mais forte, 0 mais astuto ou 0 mais
eloqiiente, passou a ser mais considerado e foi
esse 0 primeiro passo tanto para a desigualdade,
quanto para 0 vieio; dessas primeiras
preferencias nasceram, de urn lado, a vaidade e
o desprezo, e, de outro, a vergonha e a inveja. A
fermentayao determinada por esses novos
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germes produziu, por fim, compostos funestos a
felicidade e a inocencia.,,7
Ao mesmo tempo que os homens se consideram e se
apreciam mutuamente, que ampliam e confirmam suas relayoes,
silo formadas, em busca de reconhecimento e de vantagens sobre
os outros, (situayao nociva em suas conseqiiencias) as suas
primeiras "mascaras sociais. 0 progresso material, 0 surgimento
da propriedade, da agricultura e os avanyos tecnicos contribuem
para acentuar esta situay30 de "desnaturamento" e de artificio
negativo, contributos da corrupyao "moral" ao fomentar 0
abandono da simplicidade e fundamentar desigualdades absurdas.
A exaltayao da aparencia, a ostentayao, a subserviencia e a
perfidia (que Rousseau condena veementemente como males
acentuados pela sociedade cortesa), se mostram cada vez mais
como os sintomas maiores da decadencia do individuo nascendo
proximas, entao, aos "primeiros deveres de civilid~de",8 que
introduzem a moralidade nas ayoes hurnanas, os vicios que
terminam por condenar 0 homem. E justamente a busca de
satisfayao de urn interesse corrompido que da lugar a,
"(...) esse desejo universal de reputayao, de
honrarias e de preferencias que nos devora a
todos, adestra e pOe em confronto os talentos e
as foryas, excita e multiplica as paixoes e (...)
tomando todos os hornens concorrentes , rivais,
ou melhor, inimigos, cotidianamente determina
desgrayas (...). A tal ansia de fazer falar de si, a
esse furor de distinguir-nos, quase sempre nos
colocando fora de nos, que devernos 0 que ha
de rnelhor e de pior entre os homens: nossas
virtudes e nossos vicios, nossas ciencias e
7
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nossos erros, nossos conquistadores e filosofos,
isto e, wna multidao de coisas mas contra urn
pequeno nfunero de coisas boas.,,9
Justamente 0 contato social que permite '"construir 0
hornem" e termina por desalojar os sentimentos naturais do
homem (embora, bem entendido, 000 destrui-los definitivamente)
em prol de construtos artificiais, beneficos (como a virtude,
consciencia reflexiva, respeito, etc) ou nao. 0 intercambio entre
os homens possibilita 0 espayo para a moral se efetivar, e neste
processo dialetico, ao lado do desenvolvimento tecnico,
economico e politico, se da tambem 0 espayo da corrupyaO
humana se fazer presente. 0 amor de si, benefico e positivo
degenera no amor-proprio (amour prope), vicioso e ilusorio,que
busca realizar os caprichos e vaidades, dominando e submetendo
os outros.10 E a propria compaix3o instintiva termina por se
extinguir facilrnente entre os civilizados (que passarn inclusive a
querer racionalizar11 os motivos de sua generosidade e piedade,
Idem, op. cit., 1958, pp. 208-209.
"A no~ao de arnor-proprio, que Rousseau usa de forma semitecnica, e urna
das mais importantes em sua teoriza~ao social e politica como urn todo. Vma
solida apreensao do seu significado e essencial se quisermos entender os seus
pontos de vista num grande numero de assuntos (...) logo que urn ser humano
forma qualquer especie de rela~ao ou associa~ao estavel com urn outro, isso
suscita nele urn desejo, que rapidamente se toma dominante e absorvente, de
estabelecer-se como ~uperior ao outro, de adquirir urn poder arbitrario e
desp6tico, de impor submissao e ignominia ao outro, em cuja degrada~o
encontra prazer e prova de sua propria importancia e valor. As rela¢es
humanas sao assim cornpl~amente desfiguradas por urn desejo insaciavel de
domina~iio e prestigio, que exige e irnpoe deferencia e subordina~ao". (DENT,
N. J. H. Dicionario Rousseau, trad. Alvaro Cabral; ver. tee. Renato Lessa, Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 1996).
11 Rousseau nao nega, como as vezes apressadarnente se coloca, a importancia
da racionalidade para 0 hornern. Todavia, dispoe que esta capacidade de
conceber ideias nao esta presente em toda plenitude desde a origem do homem,
sendo efetivada (assirn como a linguagem) no decorrer de urn longo processo
historico. Niio sendo primordialmente a racionalidade a caracteristica principal
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desvirtuando uma ayao natural em mera busca de admirayao e
recompensas) .12
Ao construir seu segundo discurso nwn claro
posicionamento de wn moralismo ferreamente critico
(asswnindo, segundo Patricia Springborg13 entre outros
comentadores, urn tipo de tom bem aceito em sua epoca)
Rousseau ataca 0 mundo que 0 cerca, com suas desigualdades e
aberrayoes. No homem natural ele procura ver a imagem mais
limpida, livre dos defeitos, correntes e vicios. 0 homem natural e
de distin~o entre os homens e os animais, assumem, em sua teoria, a Iiberdade
(capacidade de ir de encontro as determina~Oes da natureza) e a
perfectibilidade (capacidade de transformar e aprender que afasta 0 homem do
dominio da natureza), este papel de distin~ao. Ja na rela~ao da razao com a
a~ao moral, enfatiza, no dizer de DENT, que "as convic~oes e a conduta morais
originarn-se em nossos sentimentos e afetos, assim como na consciencia; e urn
erro, portanto, pensar que sO a razao e a fonte da compreensao e da a~o
morais". (Op. cit., 1996, p. 193).
12 "Assumir 0 'ser moral' - ou seja, a pessoa passar a compreender -se a si
mesma e as outras, e suas rela~oes em termos de direitos, obriga~oes,
responsabilidades,
etc - e para Rousseau urn elemento crucial no
desenvolvimento humano. E nessa area que 0 amor-proprio e a compaixao
desempenham seu mais significativo papel, ao fomecerem meios em que
podemos encontrar uma base de relacionomento ou entrar em acordo com
outras pessoas (para 0 bem ou 0 mal nosso e delas). E urn erro supor que, para
Rousseau, quando uma pessoa assumiu 0 carater de urn ser 'moral', 0 seu ser
'natural' foi abandonado e sua vida e automaticamente distorcida. Na verdade,
a distor~ao ocorre frequentemente se essas rela~oes morais envolvem controle e
domina~o; mas as rela~s
de igualdade e mutua colabora~o tambem sao
rela~oes morais, e Rousseau ve estas como inequivocarnente boas e de acordo
com a natureza. A Unica maneira em que a 'natureza e transcendida nas
rela~oes morais e quando as pessoas deixam de ser, para si mesmas ou umas
para as outras, criaturas simplesmente fisicas que se relacionam entre si em
termos fisicos (. ..)' Rousseau acrescenta que urn homem adquire, no estado
civil, 'liberdade moral, que e a unica que 0 toma verdadeiramente senhor de si
rnesmo'" (Op. cit., p. 164).
13 SPRINGBORG,
Patricia. Rousseau e Marx in Pensadores politicos
cornparados. ROSS, Fritzgerald (org.), trad. Antonio Patriota. Brasilia :
UNB,1983.

Femnndo Guilherme Silva Ayres

na verdade uma meUifora. E 0 homem social transformado em
individuo ideal, livre das amarras e das perversoes imputadas
pela vida em comum. Embora ele nao deseje, de modo algum
(como entendeu erroneamente Voltaire e alguns criticos), que
este retorne ao interior das selvas ou rasgue as roupagens da
civiliza<;ao,14a retomada hipotetica deste primeiro hornem,
representa 0 passo inicial de uma teoria que procura fazer
conhecer melhor a responsabilidade moral e politica do homem
em sociedade. Cabe sempre relembrar, como ressalta Springborg,
que
"(...) 0 que quer que Rousseau tenha a dizer
sobre as necessidades naturais do homem
primitivo nao nos pode conduzir a associar a
inocencia com a virtude. A natureza do homem
e tal que, urna vez que suas faculdades
cognitivas e morais se tenham desenvolvido (0
que ja significa um afastamento do estado
natural), todas as necessidades e desejos
envolvem um grau de assentimento, um
elemento de julgamento. A moralidade nao
depende da natureza mas de como fazemos
nossa vontade pautar-se por seus principios. (...)
Rousseau, do mesmo modo que os est6icos,
definiu a liberdade como sendo a habilidade de
adotar uma regra de comportamento e de seguila: a capacidade de subjugar desejos superfluos.
Isto e urn ato moral que s6 pode ser praticado

14 A reflexao de Rousseau sobre a sociedade
politica., social e culturalmente degenerada,
por se afastar dos pressupostos pietistas
espiritual e filos6fica moralizantes - comuns
xvrn, bem como de urn racionalismo
philosophes do iluminismo.

de seu tempo, considerada por ele
tern sua importante originalidade
ou re1igiosos de uma literatura
principal mente aos seculos XVII e
reformista dominante entre os

pelo homem que ja tern a perce~ao da escoiha
e da variedade de o~oes que 0 inocente
homem primitivo ignorava. A virtude nao e
assim produto da natureza mas da capacidade
moral.,,15

E importante observar que 0 Segundo Discurso nao
representa 0 modelo acabado do pensamento social e politico de
Rousseau. Mesmo sendo uma obra essencial para a compreensao
de seu pensamento filos6fico, muitas das discussOese problemas
referentes Ii discussao moral, da passagem de uma bondade
primitiva para uma corrup<;ii.oineviUivelem sociedade, ficam em
aberto nesta obra e seriio retrabalhadas apenas posteriormente.
Afastando-se urn pouco de seu individualismo pessimista,
Rousseau busca fomecer, retomando problemas e discussOesque
ficaram em "aberto" nos primeiros escritos, urna alternativa para
a possibilidade de uma saida moral para 0 individuo rumo ao bem
social, no Emilio:on da ednca~o, por intermedio da experiencia
pedagogica, e no Contrato Social, por meio do estabelecimento
de urn pacto social que seja a expressao da vontade geral e
permita garantir a liberdade e os direitos de seus membros,
principalmente.

