A per~pectiva.tllos6fica

de Jean-Jacques

Rousseau na espera ...

A PERSPECTIVA FILOSOFICA DE JEANJACQUES ROUSSEAU NA ESFERA DO
DIREITO NATURAL.

SUMARIo: I. Considerat;6es iniciais: um pouco da vida e
obra de Jean-Jacques Rousseau; 2. 0 Naturalismo de
Rousseau; 3. Direito Natural e Direitos Civis em Rousseau;
4. Rousseau e a problemMica Direito e Etica; 5.
Considerat;6es finais; 6. Referencial bibliografico.

o presente artigo se insere numa abordagem da
Filosofia do Direito tendo por objetivo proporcionar uma
visiio geral das ideias de Jean-Jacques Rousseau em
rela(:iio ao Direito Natural e suas aplica(:oes no campo da
Etica e dos Direitos Civis, ressaltando os vinculos do
"naturalismo" e a ideia de Contrato Social.
1. CONSIDERAr;OES INICIAIS: UM POUCO DA VIDA
E OBRA DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

J

ean-Jacques Rousseau (1712-1778) nasceu em
Genebra, Sufya. Influenciado par PlaUio,
Hobbes, Grotius, Pufendarf e Barbeyrac, a
obra do fi16sofo serviu de fonte de inspirayao para a
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Revolu<;:aoFrancesa (1789). A contribui<;:ao de Jean-Jacques
Rousseau para a Filosofia do Direito deve ser compreendida
a luz de uma epoca marcada por agita<;:6es sociais e
polfticas, onde se verifica uma profunda preocupa<;:aocom a
desmistifica<;:ao e 0 racionalismo.
Em meio a proposta de res gate do homem por si
mesmo, de seu autoconhecimento, ou seja, de introspec<;:ao,
ressaltou-se 0 postulado rousseauniano do born selvagem,
impregnado pel a nostalgia do passado, pela idealiza<;:ao do
espa<;:oda soletude, e pelo bucolismo, tra<;:oscaracterfsticos
do romantismo que se desprende do fi16sofo social frances
no seculo XVIII. Nesse romantismo esta urn certo desprezo
pelo que ocorre na realidade polftica; em seu racionalismo,
em suas denuncias, em sua revolta doutrinal estao as li<;:6es
que sintetizam os anseios de uma epoca (BITTAR;
ALMEIDA, 2001, p. 228).
Washington Luiz Martins da Silva (1993, p. 09)
res salta que a Renascen<;a teve como caracteristica marcante
sua revolu<;ao cientffica e liteniria a qual se denominou de
Humanismo. Sua linha de pensamento foi, certamente, uma
revolu<;ao dentro da concep<;ao crista de vida, cujos anseios
de renova<;ao e aspira<;:6es de liberdade fundamentavam a
afirma<;ao dos valores atinentes a natureza humana.
Nesse contexto, dentro das varias contribui<;:6es do
movimento iluminista, podemos ressaltar 0 anseio de
neutraliza<;ao do despotismo dos soberanos e utiliza<;:ao da
razao humana para compreender os fen6menos atinentes ao
homem. Conforme Rousseau, as rela<;6es entre os homens
seriam reguladas pOl' leis naturais e suas ideias liberais
contribufram decisivamente para 0 exito da Revolu<;ao
Francesa.
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Para Washington Luiz Martins da Silva (1993, p.
14), 0 espfrito reformista. ~~ Jean~J~cques ~ouss~au
. fl enciando a polftica, a Rehglao, 0 DIrelto, a PSlcologla e
111 u
1
·d
a Educa<;ao, foi caracterizado profun~a~~nte p~/a sua :'1 a
acidentada, repleta de acontecimentos 1I11cladosJa a partIr de
seu nascimento a 28 de junho de 1712, em Genebra, com a
morte de sua mae.
Abandonado
pelo pai, Rousseau teve seus
primeiros offcios como jardineiro, artesao, grava~or.e artista
plastico, mas tambem te~e sua fase de decadencIa como
andarilho e vadio, dormll1do ao relento. Aos 16 anos,
encaminhado a fe cat6lica, ficou sob os cuidados de
Madame de Warens, aprendeu teologia e musica, tornandose funcionario publico. Concluiu seus estudos filos6ficos
tendo a natureza como base empfrica e princfpio
fundamental de seu pensar. Envolveu-se como amante de
Mademe de Warens ate os 29 anos, e ap6s 0 rompimento de
suas rela<;:6es,adquiriu independencia financeira.
No campo da Filosofia do Direito, Rousseau e
apontado como um dos corifeus da chamada Escola do
Direito Natural. Conforme estudo de Ruiz Moreno citado
pOI'Paulo Nader (1994, p. 409), a contribui<;ao da Escola do
Direito Natural apresentava os seguintes pontos basicos: a
natureza humana como fundamento do Direito; 0 estado da
natureza como suposto racional para explicar a sociedade; 0
contrato social e os direitos naturais inatos.
A obra de
Rousseau na Escola do Direito Natural se destaca
considerando a natureza humana como a grande fonte do
Direito.
Dois textos de Rousseau, Discours sur l'origine et
les fondrments de I 'inegalite parmi les hommes (1755) e Du
contrat social (1762), interessam especialmente a Filosofia
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do Direito, por suscitarem reflex6es relativas ao problema
da justi<;a, 0 mito do bom selvagem livre e a origem da
desigualdade dos homens.
Em sfntese, no Discurso sobre a Desigualdade
entre os Homens (1755), Rousseau descreveu os efeitos
corruptores da sociedade sobre os seres humanos, os quais
acreditava serem originalmente bons. Na obra Contrato
Social (1762), defendeu 0 pacto como llma forma de
convivencia social onde os cidadaos teriam urn Estado
soberano que garantisse a vontade geral de todos, que seria
necessariamente justa.

Por urn longo perfodo 0 Direito foi rnergulhado na
Religiao que transmitia
a seus seguidores as no<;6es
fundarnentais sobre 0 bern. 0 Direito chegou a ser
considerado como expressao da vontade divina, onde os
sacerdotes recebiam de Deus as leis e os c6digos.
o antigo Direito Romano e a base principal dos
atuais sistemas jurfdicos desenvolvidos na cultura jurfdica
ocidental. Nos textos dos antigos jurisconsultos roman os
encontramos a· ideia do Direito Natural. No Digesto de
Justiniano (D 1.1.1.3) localizamos que: "0 Direito Natural e
o que a natureza ensinou a todos os animais. Pois este
direito nao e pr6prio do genero humano, mas de todos os
animais que nascem na terra ou no mar, comum tambem das
aves. Daf deriva a uniao do macho e da femea, a qual
denominamos matrimonio; daf a procria<;ao dos filhos, daf a
educa<;ao. Percebemos, pois, que tambem os outros animais,
mesmo as feras, sao guiados pela experiencia desse direito"
(MADEIRA, 2002, p. 18). Portanto, para os juristas
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s 0 direito natural seria constitufdo de regras da
romano ,
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rocriaS;ao e educas;ao dos filhos. Mals tarde, para os
~ 'onalistas da Escola do Direito Natural (seculos XVI e
laCl
.
d
. /.
XVll), 0 direito natural seria um conJunto e pnnclplOs
revelados pela razao humana.
, . /.
.,
o raciocfnio que nos conduz a IdeIa do Dlrelto
Natural parte do pressuposto que todo ser e dotado de uma
natureza e de um fim. A natureza, ou seja, as propriedades
que comp6em 0 ser, define 0 fim que este tende a rea1izar.
Para que as potencias ativas do homem se transformem em
ato e com isto ele se desenvolva, com inteligencia, 0 seu
pape! na ordem geral das coisas, e indispensavel que a
sociedade se organize com mecanismos de prote<;ao a
natureza hllmana. Esta se revela, assim, como a
grande condicionante do Direito Positivo. 0 adjetivo
natural, agregado a palavra direito, indica que a ordem de
princfpios nao e criada pelo homem e que expressa algo
espontaneo, revel ado pel a pr6pria natureza. A presente
coloca<;ao decorre da simples observa<;ao de fatos concretos
que envolvem 0 horn em e nao de meras abstra<;6es ou
dogmatismos. (NADER, 1994, pp. 406-407). Na Filosofia
do Direito, vemos a no<;ao de Direito Natural no nfvel
onto16gico, adrnitido como "ser do Direito, 0 legftimo
l?ireito" e no nfvel deontol6gico, mais identificado com a
Etica.
Na esfera da Filosofia do Direito, os jusnaturalistas defendem 0 Direito Natural como conteudo
material das norrnas, urn conjunto de preceitos fundamentais que estaria acima das leis postas pelo Estado,
denominado Direito Positivo ou Direito Objetivo. Para os
jusnaturalistas, a exemplo de Rousseau, 0 sistema jurfdico

--que nao respeitasse 0 Direito Natural seria um sistema
injusto. A norma justa seria aquela que estiver em sintonia
com 0 Direito Natural, concebido como conjunto de valores
universais e imutaveis. Assim sendo, 0 legislador deve
observar os fatos sociais e ser urn analista da natureza
humana para que as leis e c6digos tenham fundamento no
Direito Natural.
Washington Luiz Martins da Silva (1993, pp. 1517) ressalta 0 naturalismo de Rousseau ligando a ideia de
natureza com a ideia de divindade, fundamentada pel as
representa~oes das culturas pri mi tivas, especialmente nas
rela~oes pr<iticas entre homem e ambiente natural. Rousseau
adequa a imagem da natureza de forma imutavel,
objetivando assim for~ar a natureza e 0 mundo a
constituirem aprioristicamente uma sintonia. A revolu~ao
cientifica do seculo XVII substituiu 0 apriorismo pela
experimenta~ao, a visao humanista de Rousseau revelava a
necessidade do homem vo1tar ao estado da natureza,
reajustando a sociedade, uma perspectiva que buscava 0
poder pela emancipa~ao politica e economica, cultivadas
pela liberdade de pensamento.
No campo etico, 0 naturalismo constitui-se numa
concep~ao evolucionista de compreensao da vida moral
como continuidade do estado biol6gico. Considera assim os
valores e os ideais como instrumentos vitais para a
existencia humana. Caracterizando seu estilo literario, a
natureza como a vida originaria, sem convenc;oes e
instaurando 0 mito do born se1vagem livre, tendo como
pressuposto a configura~ao no plano social de formas de
virtudes mais aperfei~oadas que contribuem para a
eliminac;ao das desigualdades entre os homens (SILVA,
1993, p. 51). Portanto, a sociedade come~a pel a familia, a
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familia no seu estagio natural, nao gera
presen~a da
/
/ .
propna. mente , al'nda enquanto tal, urn myel exphclto de
. ua1dade. Na visao de Rousseau a bondade human a
d eSlg
. 'l'
/.
decai a medida que se desenvolve 0 processo CIVllzatono.
Rousseau associou a propriedade privada as desigualdades
entre os homens e empregou 0 termo "alienac;ao" como
abdica~ao aos direitos naturais de urn povo. "0 Contrato
Social" serviu de base para algumas ideias sociais,
incluindo-se 0 Direito, formalizando a concep~ao do Estado
burgues moderno, onde a legitimac;ao das formas de
governo emanam da vontade do povo.
Confonne a lic;ao de Antonio Carlos Wolkmer
(2.000, p. 67), 0 contratualismo teve, em Rousseau, a
determina~ao incisiva, complex a e difusa, na medida em
que, influenciando diretamente a revoluc;ao Francesa,
acentua, como ponto basilar, os chamados direitos e
garantias naturais da pessoa humana. A base da sociedade
nao esta exatamente numa natureza boa ou egoista, mas em
uma volante generale que expresse 0 livre acordo de direitos
naturais e individuais por direitos civis. 0 poder que
representa essa vontade geral se constitui numa instituic;ao
(Estado) moral e politica que da execu~ao as decisoes do
todo.
Rousseau e considerado 0 ultimo grande jusnaturalista de sua epoca, sendo sua noc;ao de Direitos Naturais
inspiradora da Revolu~ao Francesa e da Declara~ao dos
Direitos do Homem e do Cidadao. 0 contrato social seria
uma ordem justa, de fato correspondente ao estado da
natureza, respeitante da vontade geral, que jamais falha e
esta sempre retamente constituida (BITTAR; ALMEIDA,
2001, p. 240-241). 0 Naturalisrno, sob 0 ponto de vista

-etico, foi defendido pelo democrata Rousseau e tambem pOI
Montesquieu.
3. DIREITO
NATURAL
ROUSSEAU.

E

DIREITOS

CIVIS

EM

Atualmente sabemos que os Direitos Civis nao
podem ser concebidos como um mero conjunto de normas
jurfdicas sem significado axiol6gico. Para Rousseau, 0
conteudo dos Direitos Civis estaria contido no Contrato
Social, baseado na vontade geral. A vontade geral e uma
vontade de formal' a sociedade atraves de um pacto capaz de
preservar direitos e liberdades inatos ao homem. 0 Direito
Natural estaria acima do poder soberano. Assim, 0 Direito e
seus diversos ramos devem se estruturar em um
ordenamento essencialmente justo e democnitico, com sua
organizac;:ao estabelecida pOl' preceitos e principios capazes
de regular as relac;:5esno plano social.
Na perspectiva de Rousseau, os Direitos Naturais
pre-existem aos Direitos Civis. Nesse prisma, 0 pensamento de Hobbes defendia inexistir injustic;:a enquanto nao
se viola a lei civil ou a lei natural. Para Hobbes, a lei civil e
a lei natural nao podem contradizer-se, pois, embora ele
admita urn princfpio de justic;:a que consista em dar a cada
qual 0 que the e de direito, apenas a lei civil determina 0 que
e devido a cada qual, de sorte que nada pode ser considerado
injusto senao 0 que viola outra lei. (REGO, 2.000,p.14l).
Conforme Rousseau,
os governantes
seriam
agentes da soberania emanada do povo, e, os homens,
divididos em estados naturais e civis, seriam mediados pelo
contrato social.
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Para que se possa discutir, pOltanto, a existencia .de
·'HeltoS n<
atural's e de direitos civis, como duas
/' categonas
d
distintas de direitos na teoria de Rousseau, ha que se partIr
de um pressuposto, a saber, aquele segund? 0 qual, entre um
estado prirneiro e urn estado segun~o, eXlste u.ma ~udan.c;:a
substancial de qualidade de convfvlO e orgamzac;:ao SOCIal
para 0 hornem. Nesse sentido, a ruptura entre um estado
prirneiro, chamado de natureza (status naturae), e urn estado
segundo, chamado cf~ico. \stat~ls civitatis), se da ~om. a
cessao das liberdades mdlvlduals ao Estado, 0 que e felto
pOl' rneio do contrato social. Ou seja, 0 pacto social e ele
mesmo 0 fundamento da existencia do que e construfdo pelo
homem, e que nao se encontra na natureza. Serao as leis que
serao imanentes a natureza humana, entao, a mensurac;:ao da
aptidao para 0 homem comum das leis sociais. Ou, ainda,
em outras palavras, se se tiver que determinar quais os
1imites da aventura cfvica humana, esses limites estao dados
pela pr6pria natureza (BITTAR; ALMEIDA, 2001, p. 235).
Na 6tica dos racionalistas, 0 Direito Natural seria
revelado pela razao humana como suporte para elabOIac;:ao
dos direitos civis, na representac;:ao de urna ordem justa,
igualitaria e legftima. Os direitos civis definem-se pelo que
os direitos naturais representam em seu conteudo.
Na
visao de Rousseau, ao longo da hist6ria, os direitos civis se
distanciaram dos direitos naturais, convertendo-se em
direito arbitrario e a lei natural remanesceu como lei comum
aos povos. 0 Digesto de Justiniano (D. 1.1.1.4) faz
referencia ao distanciamento entre 0 Direito Natural e 0
Direito das Gentes: "0 direito das gentes e aquele do qual
os povos humanos se utilizam. 0 que permite facilmente
entender que ele se distancia do natural, porque este e
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connan a todos os anima is e aquele e comUin somente aos
homens entre si" (MADEIRA, 2002, p. 18).
Antagonicamente ao pensamento de Hobbes, onde
se afirmava que "0 homem e lobo do homem", pOltanto,
"mau pOl'sua pr6pria natureza", Rousseau admitia que "tudo
o que provem da natureza e bom" (NADER,1997,p.138).
Esse ponto de reflexao deixaria irnplicito que as teorias de
Rousseau reforc;am a ideia de que as leis naturais seriarn
mais perfeitas que as humanas: 0 hornern e born em sua
essencia e a sociedade 0 corrompe. A fase de ocorrencia da
corrupc;ao do horn em se verifica quando a sociedade e
constitufda e 0 hornern deixa seu estado natural. No estado
da natureza 0 homem se encontra nurna atmosfera buc61ica,
idflica, campesina e romantica de convivencia. Na passagem
do estado natural para 0 estado cfvico, 0 ato de pactuar
resulta que todos os homens perrnaneceriam livres e iguais
como no estado da natureza, mas os seus direitos adquirem
uma garantia tutelar, antes inexistente (DEL VECCHIO,
1979, p. 123).
o poder do Estado seria limitado e 0 direito de
liberdade dos particulares continuaria fntegra ap6s 0 pacto.
A liberdade do cidadao seria proporcional a grandeza do
Estado: quanta rnaior 0 Estado, menor a liberdade.
Rousseau se preocupava com a questao da
escravidao, pois, para ele, 0 homem nasceu livre e os
direitos naturais devern ser respeitados pelo pacto social.
Por natureza, nenhurn hornern pode submeter outro hornem:
a irnposic;ao da forc;a ffsica leva a submissao que anula a
adesao.
Nas palavras de Rousseau, citadas pOl' Washignton
Luiz Martins da Silva (1993, p. 55):
"Se existisse um
povo de deuses, governar-se-ia demo-craticamente.
Um

-o !IJerJ"eitonao conVlhn aos hOTnens". Rousseau
governo ta
J'
dignidade universal da natureza hurnana,
resgatou a
_.
danificada e submissa as pres~oes do regIme feudal na
entre os homens.
F.lane; a , atraves do princfpio da 19ualdade
/.
d
d
1
A soberania passou a ser ? exercIcIO.~ a. vonta e ger~.
Mesmo assim, Rousseau tmha conSClenCla de que nao
existia democracia verdadeira.
A liberdade natural podendo carregar 0 egofsrno do
rnais forte em relac;ao ao rnais fraco, e substitufda pela
igualdade civil, onde a vontade indivi~ual s: harmo~iz~ com
a vontade geral emoldurada pela afIrmac;ao de dIreltos e
deveres. A verdadeira liberdade reside no conceito de
legalidade que garante a igualdade. Fora do pacto inexiste
igualdade, apenas dominac;ao. A contribuic;ao das leis civis,
dentre outras, resultaria na rnoralizac;ao dos atos vingativos,
instintivos e brutais, construindo uma liberdade apoiada nas
leis.
A propriedade seria mortffera a igualdade humana.
Na obra Discours sur l'origine et les fondnnents de
l'inegalite parmi les hommes, Rousseau deixa transparecer
que 0 estabelecimento do direito de propriedade seria
arbitrariamente transformado em urn direito que fornenta a
exclusao social. Urn Estado legitimamente constitufdo deve
ser um verdadeiro retrato do estado natural. Seria necessario
um retorno ao estado da natureza para corrigir as falhas do
rnodelo de formac;ao da sociedade civil baseada, por
exernplo, no direito de propriedade.
Em relac;ao a ideologia religiosa, a religiao
deixaria de ser fundarnento do poder polftico, entretanto,
deve-se respeitar a tolerancia religiosa em todos os credos,
salvo quando desviem os cidadaos de seus deveres civis.
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Em sociedade, a elabora<;ao das leis de um Estado
emana da vontade geral fundadora do pacto social. 0 poder
de editar as leis emana da ideia de pacto, marcando assim 0
espfrito das democracias modernas. 0 Poder legislativo e
indispensavel, seria 0 "cora<;ao do Estado" e 0 Poder
Executivo seria 0 cerebro. Rousseau defendia a necessidade
das leis terem carater geral e abstrato, jamais versando sobre
casos concretos ou comportamento deste ou daquele
cidadao. Em sintonia com as ideias de Rousseau destacamos
hodiernamente 0 preceito que "todos sac iguais perante a lei,
sem distin<;ao de qualquer natureza", contido no Art. SO da
nossa Constitui<;ao Federal. Esse preceito constitucional
refor<;a a ideia que a generalidade das leis conduz a pratica
da igualdade de todos perante as leis, urn dos cernes do
pensamento de Rousseau.
A lei identificada como ordem e progresso deve
ser a expressao maior da vontade geral, ou seja, uma
orienta<;ao racional de todos para com todos, concretizando
os objetivos do pacto social. 0 desvio dos objetivos do
pacto seria fruto da decadencia das for<;as sociais, do poder
e das institui<;6es. Percebemos em Rousseau os direitos civis
retratados como uma continuidade da lei natural, destacando
tambem uma preocupa<;ao com a no<;aode ordem, equillbrio
e divisao de poderes. Na obra "0 Contrato Social"
percebemos que nao se pode retirar do Estado a
independencia e harmonia dos poderes legislativo, executivo
e judiciario, sob pena de se instaurar um estado de anarquia
e desordem.
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OUSSEAU E A PROBLEMATICA
4. R
ETICA.

DIREITO

E

Neste t6pico nossa abordagem se desenvolve na
perspectiva do chamado Direito Objetivo, ou seja, ~ precei:o
hi otetico e abstrato, a norma posta pelo Estado, cUJafun<;ao
e ~egular as rela<;6es humanas na s~ci~dade, t~n~o a "for<;a
coercitiva" (que a sociedade atnbUl ao dlrelto) como
caracterfstica principal. A "for<;a coercitiva" da norma
juridica se verifica atraves de uma san<;ao que se aplica ao
transgressor, significando, pOl"tanto, que 0 Estado Interfere
para que 0 preceito seja obedecido por todos.
o termo "direito", entre outros, tern dois sentidos
tecnicos. Significa, primeiramente, a norma agendi, a regra
juridica. Assim, falamos de direito romano, de direito civil
brasileiro, como complexo de normas. Noutra acep<;ao, a
palavra significa afacultas agendi, que eo poder de exigi I'
urn comportamento alheio. Assim a entendemos quando
falamos em "direito a nossa casa", "direito aos filhos",
"direito a remunera<;ao ao nosso trabalho". No primeiro
sentido trata-se do direito objetivo e no segundo do direito
subjetivo (MARKY, 1995, p. 13).
A Filosofia do Direito se preocupa principal mente
com 0 problema da justi<;a ou injusti<;a da norma juridica.
Responder aos questionamentos que envolvem a questao
"Direito e Etica" tem sido uma das principais pautas da
Filosofia do Direito. Considerando que "onde esta a
sociedade, esta 0 direito" (ubi societas, ibi jus) e importante
analisar 0 fen6meno jurfdico na perspectiva da sociedade,
destacando a contribui<;ao de Rousseau enquanto fi16sofo
social.
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a antigo Direito Romano, no Digesto de Justiniano
(D.l.l.lpr.),
trazia 0 seguinte preceito: "E preciso que
aquele que hd de se dedicar ao direito primeiramente saiba
de onde descende 0 nome 'direito'(ius). Vem, pois, de
'justi~'a'chamado, De fa to, como Celso elegantemente
define, direito e a arte do bom. e do justa". (MADEIRA,
2002, p. 17).

Podemos definir a "moral social" como um
conjunto de criterios validos em cada sociedade e em cada
epoca, orientando a conduta dos indivfduos, A moral e
objeto da Etica. POl' sua vez, a palavra Etica vem do grego
ethos significando "regras validas de conduta em uma
comunidade dotada de liberdade" ou "abrigo, local onde nos
sentimos seguros com nossos entes mais pr6ximos".
Uma Etica cientffica pressup6e necessariamente
uma concepc;ao filos6fica imanentisa e racionalista do
mundo e do bomem, na qual se eliminem instancias ou
fatores extramundanos ou super-humanos e irracionais. De
acordo com esta visao imanentista e racionalista do mundo,
a Etica cientffica e incompatfvel com qualquer cosmovisao
universal e totalizadora que se pretenda colocar acima das
ciencias positivas ou em contradic;ao com elas. As questoes
eticas fundamentais - como, por exemplo, as que concernem
as relac;6es entre responsabilidade, liberdade e necessidade devem ser abordadas a partir de pressupostos filos6ficos
basicos, como 0 da dialetica da necessidade e da liberdade.
Mas, neste problema como em outros, a Etica cientffica
deve apoiar-se numa filosofia estreitamente relacionada com
as ciencias, e nao numa filosofia especulativa, divorciada
delas, que pretenda deduzir de principios absolutos a
soluc;ao dos problemas eticos, (VAZQUEZ, 2002, p. 27-28),

de Jea/l-Jacques

Rousseau /la espera ...

as criterios eticos nao nascem de uma deter.
d
individual e a noc;ao de contrato ,social
mll1a a con sCl'eAncia
_
'a urn verdadeiro instrumento de harmol1lzac;ao
tar
represen 1
dos interesses dos agentes morais (indivfduos concretos que
fazem parte de uma comunidade)..
..
_
As ciencias bumanas dao vahosa contnbUlc;ao para
a Etica como ciencia da moral. Rouss~au e a Teoria do
Direito trazem estreitas relac;6es com a Etica, destacando a
sujeic;ao do comportamento bumano as regras com carater
de obrigac;ao exterior, ainda que na esfera das normas
puramente morais, embora obrigat6rias, nao se perceba a
coercibilidade do Estado.
Inegavel foi a contribuic;ao do fil6sofo social JeanJacques Rousseau para a compreensao do Direito, inserindo
suas teorias em func;ao do conjunto dos interesses bumanos,
a fim de harmonizar a ordem jurfdica pOl' meio do contrato
social. A Revoluc;ao Francesa promoveu as bases da
separac;ao de poderes, garantias e liberdades indi viduais,
essencia dos diplomas legais das democracias modern as
ocidentais. as revolucionarios burgueses proclamavam 0
Direito demonstrado pel a atividade racional, razao pela qual
a norma jurfdica nao poderia atentar contra 0 Direito
Natural, ajustic;a e a liberdade.
A concepc;ao classica da Etica tradicional traz a
ideia de uma ordem normativa que vem de dentro para fora
das pessoas, refletindo a interioridade do homem. Devemos
a Rousseau a formulac;ao do principio da volonte generale,
que nao podemos confundir com "vontade de todos". A
"vontade geral" e bem diferente de tudo 0 que ate entao
haviam pensado os contratualistas.
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No rastro do pensamento de Rousseau, George
Browne Rego (2.000, pp. 142-143), ressalta que 0
fundamento do corpo polftico seria um convenio originario,
estipulado livremente entre seus membros. De acordo com
tal convenio, cada um se compromete, sem restri~oes para
com todos. Surge, dessa forma, a obriga~ao de todos para
cada um. Assim, cada membro de corpo social renuncia
espontaneamente a sua mera independencia natural, na qual
predomina a desigualdade das for~as de que cada um esta
dotado, se convertendo em um cidadao, isto e, uma pessoa
que goza de absoluta igualdade juridica e moral,
caracteristica de uma verdadeira sociedade. A condi~ao
basica desse contrato social e a liberdade com que se 0
estipula, ja que ele nao se opoe de modo algum as leis
naturais, enquanto estas afirmam precisamente a existencia
da liberdade. Qualquer forma de escravidao e sempre
artificiosa nega~ao dessa prerrogativa original.
A moral norteia as a~oes dos homens e, em
sintonia com Rousseau, a chamada "vontade geral" atuaria
mediante a cria~ao de leis, 0 bem comum do corpo social,
identificado com a "vontade moral interna a vontade de cada
urn". Como resultado concreto dessa premissa, seria
possivel deduzir que 0 contrato social, desde que nao fosse
imposto pela for~a, nao poderia ser fonte de injusti~as
ou privilegios, tratando-se de um corpo politico unitario.
A "vontade de todos" seria a soma das vontades individuais
segundo interesses particulares, inclina~oes e paixoes. Em
sintese: a "vontade geral" (indivisivel, inalienavel e
expressao da soberania) atende ao interesse coletivo e a
"vontade de todos" atende ao interesse particular. 0 governo
necessita, portanto, de um corpo executivo para aplicar as
leis aos casos particulares. Assim, a Etica precedente da
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'''d'
seria a chamada "vontade geral", a exemplo
ordem JUll lca
_
,
."
'a verificada nos cantoes SUl~oS,lemlmscenCla
da democraCl
,
'
'
. a onde os cidadaos dellberavam os destmos da
da po t IS greg ,
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.
Asslm,
Rousseau dehneou
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~ publica.
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' a
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. ,
,
deveriam decidir por malOna 0 que e melhor para a
A

•

comunidade.
Em suas ideias re1ativas ao Direito e a Etica,
Rousseau e influenciado pelas teorias polfticas inglesas,
inclusive as de Hobbes e Locke. Na Fran~a, entre os
colaboradores da Enciclopedia foi 0 espirito mais brilhante.
o que 0 mundo contemporaneo seria hoje sem Rousseau
nao e possivel conceber-se, ja que, sem ele, a Revolu~ao
Francesa poderia tel' seguido caminhos diferentes. Grandes
estudiosos da Filosofia do Direito apontam 0 Contrato
Social como 0 Evangelho dessa Revolu~ao. Sua formula~ao
teorica passa a ser utilizada como um principio tanto
racional como etico-valorativo.
Para ele, a liberdade
human a, diferentemente de Hobbes, nao pode ser objeto de
renuncia. Toda a questao se poe em saber, em que medida, 0
homem pode preservar sua liberdade original e coloca-Ia a
servi~o dos interesses maiores da coletividade. (REGO,
2.000, p. 141).
As rela~oes humanas teriam no contratualismo
uma seguran~a que anula os conflitos de vontade, por meio
da delega~ao de poderes emanados do povo para um poder
discricionario ao soberano. Fazendo uma digressao historica
t~mos a no~ao de contrato em Epicuro (341-270 a,C.) e
alllda 0 pensamento de Hannah Arendt, referenciado por
loaD Mauricio Adeodato (1989, pp. 49-50), destacando que
a expressao "contrato social" foi utilizada em tres hipoteses
fundamentalmente diversas: para designar um "contrato
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entre 0 povo e seu Deus"; urn "contrato entre cada indivfduo
e 0 soberano", como descrito em Hobbes, pelo qual este, em
troca de garantir a seguran<;a e a pr6pria existencia do corpo
polftico, passa a encarnar incondicionalmente a legitimidade
e 0 "contrato classico", referenciado em Rousseau e Locke,
estabelecido entre os pr6prios indivfduos para constitui<;ao
do poder soberano, 0 qual, pOl' si mesmo, e derivado e
permanece sob vigiHincia. Podemos denominar essas
diferentes vers6es do contrato social, com Arendt, em:
versao teocratica, vertical e horizontal, respectivamente.
Se a bondade e intrfnseca a natureza humana, 0
estado cfvico s6 pode cOlTesponder a urn estado degenerado
da convivencia humana, em que 0 desgoverno, 0
destempero,
a cOlTup<;ao, a beligerancia
medram.
Abdicarem os homens de suas liberdades individuais para
imergirem no seio do convencionalismo contratual somente
sob a condi<;ao de que 0 contrato social garanta a
continuidade do estado de natureza, ou seja, do estado de
liberdade, e isto que cumpre analisar por meio dessa
investiga<;ao (BITTAR; ALMEIDA, 2001, p. 229).
o pensamento de Rousseau contribuiu para repelir
as concep<;6es totalitarias de poder. A no<;ao de injusti<;a
transparece quando 0 Poder e exercido fora das fina1idades
da vontade geral. POl'tanto, e possfvel verificar a existencia
de uma Etica coletivista,
popular, democrarica na
perspectiva filos6fica de Rousseau.

'tos naturais inatos. 0 postulado do born
al e os d lIel
SOC1
t' serido numa proposta de res gate do homem
selvagem es a 10
d
mo de seu autoconhecllnento, ou seJa, e
por Sl mes
,
introspec<;ao.
.
2. Em Rousseau encontramos .a lmag~m ~a
ma imutavel objetivando aSSlln uma s1OtOnla
natureza de for
'.
,
latureza e 0 mundo do d1relto. No campo et1co, 0
entle a I
1
d
· mo constitui-se numa concep<;ao evo UClOnlsta e
1
natura IS
.
-ao da vida moral como contmmdade do estado
compree ns
bio16gico.
. .
.,
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3. Em rela~ao aos Dlre1tos NaturalS e Dueltos
Civis, temos em Rousseau que os Direitos Naturais preexistem e estariam acima dos Direitos Civis. 0 chamado
Contrato Social seria um pacto para garantir 0 convivio
humano. 0 conteudo dos direitos civis estaria contido no
contrato social, baseado na vontade geral, on de os
govern antes seriam agentes da soberania emanada do povo.
A justi<;a deflui, portanto, no respeito da natureza humana.

1. Na Filosofia do Direito, Rousseau pertence a
Escola do Direito Natural que preconizava a natureza
humana como fundamento do Direito; 0 estado da natureza
como suposto racional para explicar a sociedade; 0 contrato

S. Rousseau buscava uma forma ideal de conciliar
o indivfduo com as exigencias da sociedade.
0 Direito
Natural vislumbra um conjunto de princfpios fundamentais
devendo oriental' os regimes democraticos e os legisladores
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4. Para Rousseau a norma juridica nao poderia
atentar contra 0 Direito Natural, a justi<;a e a liberdade.
o fundamento do corpo polItico seria um convenio
origimlrio, estipulado livremente entre seus membros.
De acordo com tal convenio, cada urn se compromete, sem
restri<;6es para com todos. Verificamos a evidencia de uma
Etica coletivista, popular e democrarica na perspectiva das
ideias de Rousseau sobre 0 Direito Natural e 0 Contrato
Social.
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---=-na elabora~ao de leis justas. Na perspectiva de Rousseau,
invoca-se 0 Direito Natural e a no~ao de Contrato Social
diante da viola~ao aos preceitos democniticos, direitos e
garantias fundamentais dos cidadaos. 0 direito a vida e
irrenunciavel, 0 contrato social e um instrumento-garantia
a lei e manifesta~ao da vontade geral do povo onde a justi~a
repousa no respeito ao Direito Natural inerente aos homens.
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