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O MASCARAMENTO DA SOCIEDADE EM ROUSSEAU
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RESUMO: Rousseau com sua hipótese filosófica sobre o homem natural desenvolvida no Discurso 

sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, aponta para o momento em que 

o homem, ao se tornar um ser social, começa a distinguir em si mesmo ser e parecer. Em outras 

palavras, o homem deixa de ser simples e único, conhecedor de si mesmo, para se tornar um 

desconhecido para si, desfragmentado e perdido entre desejos supérfluos e não necessários. Com o 

esquecimento de si, o homem passa a usar máscaras sociais inseridas em momentos diferentes da sua 

vida social e que ressaltam os males da desigualdade existente na sociedade. Atrela-se a isso a 

exaltação do amor-próprio entre os homens e de uma vaidade vazia que levará o homem a não mais 

olhar-se senão pelos olhos dos outros, tornando-se mais exterior do que interior. Pretende-se fazer uma 

análise em Rousseau desse mascaramento social que tantos males produz no convívio em sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rousseau. Sociedade. Estado de Natureza. Natureza Humana. 

 

ABSTRACT: Rousseau, with his philosophical hypothesis on the natural man developed in his 

Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men, points to the precise moment when man, 

whilὅt becoming a ὅocial being, ὅtaὄtὅ to diὅtinguiὅh within himὅelf ‘being’ of ‘appeaὄing to be’έ In 
other words, man is no longer a simple and unique being acknowledged of him, becoming otherwise a 

stranger, ruptured and lost amongst superfluous and non-necessary desires. Forgetting thyself man 

starts using social masks which are wore in different moments of his social life and which highlight 

the evils of the current inequality in society. To this, one might add the praise of self-consciousness 

amongst men and of an empty vanity which will take man not to look within himself, unless through 

the eyes of others, becoming more an apparent being than an interior one. This paper intends to 

analyze in Rouὅὅeau’ὅ woὄk thiὅ ὅocial maὅking that pὄoduceὅ ὅo much evil in ὅociety livingέ 
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Na sua obra sobre A Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens
3
, 

Rousseau, com o intuito de estudar o homem em geral, desenvolve uma hipótese filosófica de 

um homem natural. Embora não admita a existência desse homem como um fato, ou seja, 

como um dado histórico, ele utiliza essa hipótese para poder estudar a natureza humana em 

sua plenitude e descobrir se a origem da desigualdade entre os homens presente na sociedade 

tem alguma justificativa direta na natureza. Tal homem natural estaria entregue ao estado de 

natureza e só poderia depender de suas próprias capacidades físicas e intelectuais. Ao 

contrário dos outros contratualistas anteriores a ele, Rousseau toma a sociedade como a 

principal origem da desigualdade e irá desenvolver um argumento que visa resgatar as 
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verdadeiras paixões humanas, pois estas teriam sido substituídas por paixões sociais que só 

vieram ressaltar os males presentes no convívio em sociedade. Para Rousseau, 

 

[...] os selvagens não são maus justamente por não saberem o que é serem 

bons, pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas 

sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que os impedem de 

proceder mal
4
. 

 

Entendemos com isso que o homem não é inerentemente bom por natureza, porque o 

homem é ignorante de tudo aquilo que produz o mal como os vícios, por exemplo. No 

entanto, a bondade é natural e o estado de natureza é um estado imerso em bondade, o que faz 

com que o homem que vive nesse estado tire plenos benefícios disso. Dessa forma, o homem 

só poderá ser bom ou mal de acordo com a sociedade em que vive e o seu desenvolvimento 

moral, portanto, é fruto do meio em que vive. Com o advento das paixões sociais por 

oposição às paixões naturais, o homem aflorou o seu amor-próprio e, com isso, a sua vaidade, 

o que o fez tomar como critério de verdade o olhar do outro. Nisso se fez necessário, para o 

convívio em sociedade, a criação de máscaras sociais com as quais os homens passam a se 

relacionar hipocritamente uns com os outros. Noções de prestígio, hierarquia, classe e riqueza 

começam a denominar e diferenciar os homens que antes, por natureza, tinham a mesma 

condição e a mesma situação. Uma minoria passa a deter grande poder a partir dessas 

distinções e a dominar a maioria que inerte se subjuga a tais critérios. 

Para que possamos entender pontualmente o que Rousseau quer dizer com isso, iremos 

dividir o nosso trabalho em três partes, sendo a primeira uma exposição do ponto de vista de 

Thomas Hobbes sobre o estado de natureza e a criação da sociedade; a segunda parte será a 

oposição de Rousseau à visão hobbesiana; e a terceira será o desenvolvimento de uma crítica 

à sociedade mascarada que ronda a contemporaneidade. 

 

I 

Hobbes no Leviathan irá apresentar o estado de natureza humano no capítulo XIII. 

Segundo ele, o homem é igual por natureza tanto nas faculdades do corpo como na do 

espírito
5
. Se todos os homens possuem força e inteligência semelhantes, então estão na mesma 

condição natural. Na natureza não há qualquer tipo de poder capaz de coagi-los a agir 

                                                                 
4
 Discurso da Desigualdade, p. 189. 

5
 HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2008, p. 106. Demais citações à obra serão abreviadas por 
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segundo regras e, dessa forma, todos tem direito a todas as coisas. Isso levará a disputa entre 

os homens e a discórdia, sendo esta de três tipos: 

(i) competição – por lucro 

(ii) desconfiança – para manter a própria segurança 

(iii) glória – pela reputação 

Os homens, sem um poder comum capaz de mantê-los em temor respeitoso, estão em 

estado de guerra de todos contra todos
6
, pois nenhuma lei pode ser feita antes de se ter 

concordado quanto à pessoa que deverá fazê-la. O estado de natureza se caracteriza pelas 

paixões dos homens chamadas de direito natural e a razão que determina a lei natural. De 

acordo com a definição de Hobbes, direito natural é a liberdade que cada homem possui de 

usar o seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação da sua própria natureza, 

ou seja, da sua vida; já a lei natural é um preceito ou regra geral, estabelecida pela razão, 

mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir a sua própria vida ou 

privá-la dos meios necessários para a preservar, ou omitir aquilo que se pense melhor 

contribuir para a preservar
7
. Dessa maneira a melhor maneira de se preservar a vida é 

buscando-se a paz. A paixão que faz o homem tender para a paz é o medo da morte e a razão 

irá conduzi-lo a preservar a sua própria vida. No entanto, se certo e errado não têm lugar na 

condição natural, como Hobbes determina no cap. XIII, então as leis da natureza, que ele 

concebe como requerimentos da moralidade, não poderiam ser aplicadas fora do Estado. O 

Estado é o mais perfeito artifício criado pelo homem e representa a união de todos os homens 

juntos. Sua criação, apesar de não ser natural, se faz por analogia à natureza. Enquanto os 

homens possuem corpos físicos dados pela natureza, o Estado é um corpo político criado a 

partir da arte humana
8
. Faz-se a necessidade de se determinar os meios para a constituição da 

sociedade civil. 

Os fundamentos para a construção do corpo político se dá através de um pacto de 

todos os homens com todos os homens para a formação de um terceiro, isto é, o soberano. O 

pacto não é feito entre o povo e o soberano, pois as pessoas não possuem nenhuma unidade 

paὄa ὅeὄem chamadaὅ de ‘povo’ anteὅ da exiὅtência da ὅociedade, aὅὅim como, o ὅobeὄano ὅó 

passa a existir depois do pacto. O soberano, portanto, não faz parte do pacto, pois foi formado 

                                                                 
6
 Lev., p. 109. 

7
 Lev., p. 112. 

8
 A analogia da arte com a natureza, e a relação do corpo político com o corpo natural, pode ser claramente 

observada na Introdução do Leviatã. 
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a partir deste, e, devido a isso, não tem de responder pelo pacto que foi formado. O soberano é 

a representação do corpo político e o seu poder é chamado de poder soberano e este consiste 

no poder e na força que cada um dos membros lhe transferiu por meio do pacto
9
. O poder 

soberano tem três principais características: 

(i) ele é irrevogável – nenhum dos contratantes do pacto pode revogá-lo, pois uma vez 

que todos cederam seus direitos ao soberano, somente ele teria o poder para destituir o corpo 

político. 

(ii) ele é ilimitado – o poder soberano é o maior poder que os homens podem atribuir a 

outros homens. O poder é absoluto porque se outro poder o limitasse, o soberano seria o poder 

limitador e não o limitado. 

(iii) ele é indivisível – pelo mesmo motivo o poder soberano não pode ser dividido, 

pois seria uma maneira de limitá-lo. 

As leis civis baseiam-se nas leis naturais, leis estas que conduziriam ao pacto 

instaurador do Estado como poder soberano. A justiça como um requerimento moral é 

derivada do requerimento moral de procurar a paz. A justiça é um requerimento moral porque 

transferência de direitos é um meio de fazer a paz, direitos são transferidos através de 

contratos, e a justiça é um meio de manter os contratos. 

 

II 

Rousseau entende que todo processo de desigualdade humana se dá com o início da 

sociedade civil, através da instituição da propriedade privada. A natureza, ao contrário, seria o 

lugar para uma bondade natural existente na essência humana, que foi perdida quando o 

homem se tornou social. Para ele, o estado de natureza humano deve ser entendido como uma 

hipótese filosófica para falar da humanidade em geral e não somente de uma particularidade 

dos homens. Hobbes, segundo Rousseau, tomou as paixões sociais como sendo paixões 

naturais e por isso classificou o homem como egoísta, amante da glória e competindo por 

tudo. No entanto, no estado de natureza o homem é dotado de uma piedade natural que 

tempera o ardor que ele tem por seu bem-estar com uma repugnância inata em ver sofrer seu 

semelhante
10

. O estado de natureza do homem é o que melhor guarda as suas paixões e 

liberdade originários, apesar de que não há como a ele retornarmos. Por isso, Rousseau irá 

                                                                 
9
 HOBBES, T. Os Elementos da Lei Natural e Política. Tradução de Bruno Simões. São Paulo: Martins Fontes, 

2010, XIX.10. As citações desta obra são seguidas de capítulo e parágrafo. 
10

 Discurso da Desigualdade, p. 189. 
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idealizar uma maneira pela qual possamos resgatar valores de nossa natureza perdida e 

colocá-los em prática na sociedade. O propósito de Rousseau é combater os abusos e não 

repudiar os mais altos valores humanos. Nisso terá importância a sua obra mais conhecida: o 

Contrato Social. Em primeiro lugar, ele visa um modo de vivermos em sociedade sem 

peὄdeὄmoὅ com iὅὅo a noὅὅa libeὄdade, poiὅ paὄa ele “ὄenunciaὄ à pὄópὄia libeὄdade é o meὅmo 

que renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade, inclusive aos seus 

deveὄeὅ”11
. A liberdade é, portanto, inalienável. Mas como é possível manter-se a liberdade ao 

mesmo tempo em que se cria uma sociedade? 

De acordo com Rousseau, o soberano, seja ele uma assembleia ou um monarca, é uma 

pessoa moral cuja vontade será desde então a vontade de todo o corpo político, logo, a 

vontade de todos os seus membros. Essa vontade de todos os homens envolvidos no corpo 

político será chamada de vontade geral. A soberania é o exercício da vontade e tem três 

principais características: 

(i) ela é inalienável – a soberania deve sempre residir no povo e que este não pode 

confiar seu exercício aos governantes, quaisquer que eles sejam. 

(ii) ela é imprescritível – só pode ser exercida no corpo da nação e não pode de modo 

algum ser exercida por um indivíduo. 

(iii) ela é indivisível – a vontade não pode ser particular, mas de todo o povo e, 

somente assim, uma vontade geral. 

Essas três características se complementam na formação de uma soberania que 

responde por todo o povo. A passagem do estado natural ao estado civil produziu no homem 

uma mudança considerável, substituindo em sua conduta o instinto pela justiça e imprimindo 

às suas ações a moralidade que anteriormente lhes faltava
12

. Dessa forma, Rousseau não 

poderia rejeitar a ideia de lei natural sem que, com o mesmo golpe, privasse o contrato social 

de toda sanção moral, de maneira que, o contato social se justifica na lei natural. As leis civis 

constituem atos da vontade geral, instituídas por todo o povo para governar todo o povo e 

sendo, dessa forma, o povo legislado por si próprio. A liberdade moral é a única que torna o 

homem senhor de si mesmo, posto que o impulso apenas do apetite constitui escravidão, e a 

obediência à lei a si mesmo prescrita é a liberdade
13

. Os maiores bens que devem se 

                                                                 
11

 ROUSSEAU, J.-J. O Contrato Social. São Paulo: Editora Cultrix, 2002, I.4. Citações à obra serão abreviadas 

por Contrato seguidas do livro e do parágrafo referentes. 
12

 Contrato, I.8. 
13

 Contrato, I.8. 
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encontrados em todo sistema de legislação são a liberdade e a igualdade
14

, pois será a partir 

dessa estreita relação entre liberdade e igualdade que Rousseau construirá a sua justiça, uma 

vez que a liberdade entre os homens só pode ser mantida se não houver alguém desigual, de 

modo que a desigualdade provoca a injustiça entre os homens. No seio da sociedade, a 

igualdade, que é a condição de liberdade para todos, só pode ser realizada se der ao soberano 

uma autoridade absoluta sobre todos os membros da associação. Se sobrassem aos 

particulares alguns direitos dos quais pudessem usufruir sem a permissão do soberano, a 

vontade geral deveria inclinar-se diante das vontades particulares ou, ao menos, medir-se com 

elas e, dessa forma, deixaria de lhes ser superior e de lhes impor sua lei. 

 

III 

Um dos pontos que podem justificar a mudança do homem e a sua saída do estado de 

natureza é a questão da liberdade exposta na primeira parte do Discurso da Desigualdade. O 

homem, ao contrário, dos outros animais não age por instinto, mas por ato de liberdade
15

. 

 

Assim é que os homens dissolutos se entregam a excessos que lhes causam a 

febre e a morte, porque o espírito deprava os sentidos e a vontade ainda fala 

quando a natureza se cala
16

. 

 

E, 

 

[...] o estado de reflexão é um estado contrário à natureza e que o homem 

que medita é um animal depravado
17

. 

 

As luzes e a reflexão (o uso da razão) são outro motivo de mudança no homem. A 

passagem da natureza para a sociedade se dá desta forma, conforme indicamos abaixo, 

 

Seria triste para nós sermos forçados a convir que essa faculdade distintiva, e 

quase ilimitada, é a fonte de todas as infelicidades do homem; que é ela que 

o tira, por força do tempo, dessa condição originária em que ele passaria dias 

tranquilos e inocentes; que é ela que fazendo desabrochar com os séculos 

suas luzes e seus erros, seus vícios e suas virtudes, torna-o com o tempo o 

tirano de si mesmo e da natureza
18

. 
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 Contrato, II.11. 
15

 Discurso da Desigualdade, p. 172. 
16

 Discurso da Desigualdade, p. 173. 
17

 Discurso da Desigualdade, p. 169. 
18

 Discurso da Desigualdade, p. 174. 
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O homem é o animal que se utiliza da razão e o uso desta levou ao desabrochar da 

sociedade. A razão aos poucos aumentou a diferença existente entre o homem e os outros 

animais, levando ao reconhecimento de si e ao orgulho
19

, o que em muito contribuiu para uma 

mudança no seu pensamento e no seu agir. A tirania, de que nos fala Rousseau, é a soberba do 

indivíduo que não mais olha os outros homens como iguais, mas se coloca como superior a 

todos os outros, querendo para si toda a glória, cargos e bens que o possam consagrar acima 

dos demais. A natureza também deixa de fazer parte de seu ser e uma ruptura sem retorno se 

faz entre homem e natureza. A natureza passa a pertencer aos interesses do homem, que usa e 

abusa dela conforme lhe condiz. Esquecendo-se da sua origem, se torna um desconhecido 

para si mesmo; e como um desconhecido, o homem passa a vagar fragmentado pelo mundo 

que o rodeia. Os caminhos se tornam múltiplos na busca de sua essência perdida, o que faz 

com que o homem caia nas futilidades sociais e na vaidade humana. As máscaras sociais nada 

mais são do que a perda de uma identidade comum de um conhecimento de si. Para o homem 

ὅocial “ὅeὄ e paὄeceὄ toὄnaὄam-se duas coisas totalmente diferentes, e dessa distinção 

provieram o fausto e imponente, a astúcia enganadora e todos os vícios que lhe formam o 

coὄtejo”20
. 

O homem social é um mascarado constante. Se houvesse apenas uma máscara, seria 

fácil distingui-lo na sua aparência. No entanto, a dificuldade em encontrar quem, de fato, é o 

homem se deve ao uso pelo mesmo de várias máscaras. Cada uma para uma situação social 

diferente. Assim o homem é um entre os amigos, outro no trabalho, diferente com os pais, 

piedoso na igreja, amoroso com o cônjuge, etc. A fragmentação é tamanha que se torna 

impossível um reconhecimento de si, ao ponto de conhecidos próximos falarem da mesma 

pessoa de maneira totalmente diferentes. A máscara é o símbolo da hipocrisia humana nas 

relações sociais. O marquês de Sade parece apontar em sua Filosofia na Alcova que toda 

relação de poder tem ocultas a violência e sexualidade, portanto, uma ruptura com o contrato 

social teria a função de desmascarar a hipocrisia humana e revelar a sua verdadeira e crua 

natureza. 

Mas para Rousseau, a sociedade ocultou no homem o que ele tinha de melhor: a sua 

própria essência. Sua unidade foi perdida, suas paixões verdadeiras trocadas por ilusórias 

paixões sociais: vaidade, orgulho, desprezo, amor-próprio. Olhamos o outro com indiferença, 

                                                                 
19

 Discurso da Desigualdade, p. 205. 
20

 Discurso da Desigualdade, p. 217. 
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falamos do outro para falarmos de nós mesmos, sem com isso nos reconhecer, sequer 

conhecermos em nós o que realmente somos. 

 

Tal é, de fato, a verdadeira causa de todas essas diferenças: o selvagem vive 

em si mesmo; o homem sociável, sempre fora de si, só sabe viver na opinião 

dos outros e é, por assim dizer, do juízo deles que lhe vem o sentimento de 

sua própria existência. [...] Sempre perguntando aos outros o que somos e 

nunca ousando interrogar-nos a nós mesmos sobre isso, em meio a tanta 

filosofia, humanidade, polidez e máximas sublimes, só temos um exterior 

enganador e frívolo, honra sem virtude, razão sem sabedoria e prazer sem 

felicidade. Basta-me haver provado que não é esse o estado original do 

homem, e que somente o espírito da sociedade e a desigualdade que ela 

engendra é que mudam e alteram assim todas as nossas inclinações 

naturais
21

. 

 

IV 

Tanto em Rousseau quanto em Hobbes, o contrato social é obra da razão. Em Hobbes 

o contrato permite que os males do estado de guerra instaurado pelo estado de natureza seja 

instinto através da formação de um poder comum que cause a todos um temor que leve a 

obediência e a paz promovendo, dessa maneira, a saúde e a segurança do corpo político. Em 

Rousseau, o contrato só foi possível porque a sociabilidade tem como efeito tornar a razão 

ativa e fornecer assim o remédio para o mal pelo qual a própria sociedade é responsável. 

Dessa maneira, o contrato em Rousseau instaura uma vontade geral que irá legislar sobre 

todos os cidadãos as leis que eles fizeram para si. 

Para Rousseau, é preciso reformular o contrato social que regula a desigualdade entre 

os homens, permitindo que a liberdade e a igualdade, que são essenciais ao homem, sejam 

restauradas na sociedade. O estabelecimento de uma vontade geral do povo evita a tentativa 

de dominação do homem sobre o homem, assim como a elevação de vontades particulares 

contra o estabelecimento harmônico da própria sociedade. 
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