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Esse trabalho se baseia em minha dissertação de
mestrado, defendida na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo em julho de 1996, sob orientação da Profa. Dra. Maria das Graças de Souza,
do Departamento de Filosofia da Universidade de
São Paulo.

L’homme, cet être flexible, se pliant, dans la société,
aux pensées et aux impressions des autres, est
également capable de connoître sa propre nature
lorsqu’on la lui montre, et d’en perdre jusqu’au
sentiment lorsqu’on la lui dérobe.
(Montesquieu, L’Esprit des lois)

Si j’extravague ici, c’est du moins bien completement,
car j’avoue que je vois ma folie sous tous les traits de la
raison.
(Rousseau, Gouvernement de Pologne)

APRESENTAÇÃO

O pensamento de Rousseau se desenvolve a partir da oposição entre pares de conceitos, situados em registros distintos,
próprios do estatuto que cada texto assume no conjunto de sua
obra. O primeiro par, presente sobretudo no Discurso sobre a
origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, e,
em certa medida, também no Contrato social, diz respeito à
oposição entre natureza e artifício, ou, mais precisamente, entre o os conceitos de estado de natureza e estado civil. Como
modelos ideais e distintos de perfeição, ou como idéias reguladoras, o primeiro, o estado de natureza, permite que possamos
medir a distância que separa o homem civilizado de sua condição e liberdade originárias. O segundo, o estado civil tal como é
descrito no Contrato social, permite que calculemos a distância
que há entre nossas sociedades corrompidas e a república livre.
A esta primeira oposição corresponde uma outra, entre o
indivíduo e o cidadão. O primeiro, guiado por suas inclinações
naturais, é uma unidade; o segundo, guiado pela lei, é uma fração do todo que é a sociedade. Ocorre que, para Rousseau, dentre nossos dons naturais está a consciência, capaz de nos fazer
distinguir o bem e o mal e guiar nossa conduta com base nestes
valores. Mas, no caso do cidadão, o guia da ação não pode ser a
consciência individual, mas a lei, que é uma espécie de consciência pública.
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Natalia Maruyama, ao analisar neste livro o funcionamento destes conceitos opostos na obra de Rousseau, tem mérito de
mostrar a sua compatibilidade, sem entretanto negar o seu caráter aporético, e centra sua argumentação sobre o lugar da
noção de consciência moral na reflexão política rousseauniana.
Toma a noção de consciência não apenas no seu sentido
normativo, como guia para a conduta individual, mas sobretudo como uma capacidade de interiorização de normas e convenções, ou como a faculdade que permite o consentimento
necessário para a aprovação de valores e normas de conduta
reconhecidos na vida social, o que leva à noção de consciência
pública.
É a partir desta perspectiva que seu trabalho analisa a
oposição entre o homem e o cidadão, apontada por Rousseau,
que remete ao conflito possível entre a vontade particular e a
vontade geral, e que, na verdade, na obra do autor, por assim
dizer, se resolve, seja pela via da educação privada, por meio da
qual o Emílio, homem raro, poderá ser bom cidadão em qualquer lugar, seja pela educação pública, propiciada pelo Estado,
cuja função primordial é formar o coração do homem de tal
modo que ele ame o bem público, a sua pátria e seus concidadãos
em primeiro lugar.
Para realizar esta trajetória, a autora passa pela análise da
metafísica do vigário savoiano, exposta no livro IV do Emílio,
na qual a evidência do sentimento interior da consciência assume um papel privilegiado em relação à razão, e que, como “voz
da natureza”, ensina aos homens o que importa conhecer. Examina também os Devaneios de um caminhante solitário, procurando identificar, no pensamento de Rousseau, os estados de
alma aos quais se pode chamar de “felizes”. A felicidade, na
reflexão do cidadão de Genebra, é, em primeiro lugar, o senti-

APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
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mento de posse de si mesmo, alcançada por um equilíbrio interior. Apreendendo sua unidade originária, o homem feliz se contrapõe ao homem civil corrompido, dividido entre suas inclinações e seus deveres. Mas a experiência da própria interioridade
não exclui aquela da percepção de que faz parte de um todo
maior, a ordem natural, que o transcende, mas também do
mundo dos outros homens. Assim, para Rousseau, como mostra a autora, a felicidade individual é inseparável da felicidade
geral, entendida como felicidade do gênero humano ou como
felicidade de uma nação. Assim, Natalia Maruyama assinala a
relação entre a consciência a sociabilidade na obra de Rousseau.
Contudo, esta associação volta a colocar a aporia entre os
conceitos de natureza e convenção. Pois o fundamento do estado civil é o pacto social, por meio do qual os homens alienam
suas forças e direitos naturais em favor da coletividade, que passa
a constituir um corpo moral artificial, dotado de uma vontade
enquanto corpo coletivo, que é a vontade geral. A vontade geral passa a ser, assim, o guia da conduta pública dos cidadãos.
Pelo pacto, o homem abandona o nível da natureza e cria a vida
política. Se consideramos que a consciência moral, tal como é
descrita no Emílio, é um sentimento natural, uma espécie de
“voz da natureza” no homem, para usar as palavras de Rousseau,
parece que, uma vez efetuado o pacto, não é mais esta voz que
deve ser ouvida pelo homem, mas a voz da vontade geral, que
não se situa mais no plano natural. É exatamente isto que a
autora quer mostrar quando afirma que “do ponto de vista do
direito político, Rousseau não reconhece nenhum tipo de recurso à consciência ou à razão individual. As leis positivas e o
poder executivo não podem depender de caprichos individuais,
não são estabelecidos tendo-se em vista as aspirações individuais, mas têm como única finalidade a manutenção do bem
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