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RESUMO 

 

BARBOSA, Barbara Rodrigues. “Escrevi sobre diversos assuntos, mas mantive os 

mesmos princípios” – A linguagem paradoxal como construção crítica no pensamento 

de Jean-Jacques Rousseau. Dissertação de Mestrado – Programa de Estudos Pós-

Graduados em Filosofia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 

2016, 91 páginas. 

 

 

O mote investigativo dessa pesquisa é a máxima adotada por Jean-Jacques 

Rousseau em seu Emílio, ou da Educação, a saber, “digam o que disserem, prefiro 

ser homem de paradoxos a ser homem de preconceitos” (ROUSSEAU, 2004, p.96). 

O tomamos a partir da análise de obras como o Discurso sobre as ciências e as Artes 

(1750) e o Prefácio de Narciso (1752), bem como da polêmica entorno do discurso. 

Trata-se, antes de tudo, de esclarecer que no presente estudo procuramos nos referir 

ao paradoxo enquanto conceito filosófico, isso significa dizer, entender o paradoxo 

como uma forma de pensamento capaz de entender as opiniões recebidas e as 

reconfigurarem. 

Outros autores já procuram colocar essa questão em alguns estudos e em suas 

obras1, mas longe de querer a esgotar, ou responde-la definitivamente, essa 

investigação se apresenta na tentativa de entender a presença do paradoxo no 

Discurso sobre as ciências e as artes e perceber qual é a função desempenhada por 

esse conceito no pensamento de Jean-Jacques e se ele pode ser entendido como 

linguagem crítica. 

Palavra-Chave: Rousseau, linguagem, século XVIII, iluminismo, paradoxo. 

  

                                            
1 Refiro-me aqui principalmente as obras de Bento Prado Júnior, com seu artigo Discurso do século e 

a Crítica de Rousseau, presente no livro A Retórica de Rousseau (2008), José Roberto Salinas Fortes 

em o Paradoxo do Espetáculo (1997) e Michèle Crogiez em Rousseau et Le Paradoxe (1997), as quais 

essa pesquisa fará referência em diversos momentos. 



 

ABSTRACT 

 

BARBOSA, Barbara Rodrigues. “I have written on various subjects, but always with 

the same principles” – The paradoxal language as critical construction in Jean-Jacques 

Rousseau’s thinking. Master thesis – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

Postgraduate Program in Philosophy. São Paulo, 2016, 91 pages. 

 

 

This research’s investigative motto is the Jean-Jacques Rousseau’s adage in his book 

Emile, or On the Education (1762), to know, “whatever they may say I would rather be 

a man of paradoxes than a man of prejudices” (ROUSSEAU, 2004, p.96). We take 

from the analysis of some of his works, as in, Discourse About the Science and the 

Arts (1750) and the Narcissus’ Preface (1752), just as the polemics about his dircours. 

It’s about, above all, of clarifying that in the study we look to the paradox as a 

philosophical concept, videlicet, to understand the paradox as a line of thought capable 

of understanding the received opinions and reorganize then. 

Other authors have already concerned about paradox in some studies and in their 

works2, but with no intention to run out of it, or to give a definitively answer, this 

rummage comes in an attempt to sense the presence of the paradox in the Discourse 

About the Science and the Arts and notice what is the function of this Jean-Jacques’s 

line of thought and if it can be recognized as a critical language. 

Keywords: Rousseau, language, XVIII century, Enlightenment, paradox 

                                            
2 I refer, here, mainly to Bento Prado Junior’s Works, just as his article Discurso do século e a Crítica 
de Rousseau, found in the book A Retórica de Rousseau (2008), José Roberto Salinas Fortes in 
Paradoxo do Espetáculo (1997) and Michelè Crogiez in Rousseau et Le Paradoxe (1997), to which this 
research take as reference in several moments. 
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INTRODUÇÃO 

O Discurso Paradoxal 

Por incapacidade de combater uma verdade nova grita estupidamente ao 

paradoxo como se um paradoxo fosse uma mentira, como se mesmo na 

geometria não houvessem paradoxos e como se esses paradoxos não 

estivessem demonstrados.3 

Jean-Jacques Rousseau, Fragmentos da Carta à Christophe de Beaumont.                                    

  

O Verbete Paradoxe, escrito por d’Alembert (seção Filosofia), no volume XI da 

Encyclopédie apresenta a seguinte definição: 

É uma proposição absurda em aparência, porque é contrária as opiniões 

recebidas e, que, no entanto, é verdadeira, ou pelo menos pode receber um 

ar de verdade. 

 Abordando o uso do termo em filosofia, d’Alembert discorrerá sobre o contexto 

de formação desse conceito, tratando também dos paradoxos na geometria4. O 

                                            
3 « [...] Faute de pouvoir combattre une verité nouvelle de crier bêtement au paradoxe comme si un 

paradoxe était un mensonge ; comme s’il n’y avait pas de paradoxes même en géométrie, et comme si 

ces paradoxes n’ etaient pas démontrés. »  ROUSSEAU, J.-J. Lettre à monsieur de Beaumont, 1993, 

France : Âge d’homme, p.91. 

4 Segue trecho do verbete:   

“Essa palavra é formada do grego παρά, contra, e δοξο, opinião. 

O sistema de Copérnico é um paradoxo no sentimento do povo, e todos os estudiosos (savans) 

concordam com sua verdade. 

Há também os paradoxos em Geometria: podemos observar como tais proposições sobre os 

incomensuráveis e muitos outros demonstraram, por exemplo, que a diagonal de um quadrado é 

incomensurável com seu lado, isto é, que não há nenhuma porção estendida, por menor que ela seja 

que esteja contida exatamente no lado de um quadrado e na diagonal. A Geometria do infinito fornece 

uma grande quantidade de paradoxos aqueles que a exercem. ” DIDEROT, Denis ; D’ALAMBERT Jean 

Le Rond. Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonnée des Sciences, des Arts et des Métiers. 1751-1765. 

T. XI, p.894-895. Disponível em: http://encyclopedie.uchicago.edu/. As citações referentes a 

 

http://encyclopedie.uchicago.edu/
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paradoxo é uma ideia cara aos estudos de ciências humanas e, uma vez que isso se 

configura assim, o que se apresenta nesse estudo é uma reflexão sobre o paradoxo 

como conceito filosófico em Rousseau. Propomos, portanto, que partindo da definição 

encontrada na Encyclopédie nos debrucemos sobre ele para entendermos com quem 

e com quais questões Jean-Jacques está dialogando. 

 Dessa forma, devemos pensar que sob a definição de paradoxo estão 

princípios que são contrários as opiniões recebidas, que se opõe aquilo que a maioria 

defende e compartilha como verdade, e isso pode gerar interpretações como uma 

aparente falta de lógica ou como contradição. A questão que nos surge, partindo 

dessa informação é: Paradoxo e contradição são sinônimos? Devemos começar 

nossa explanação, por esse tema tão diverso, com a proposta dessa questão e 

eventualmente, responde-la. 

De acordo com Bruno Bernardi em La fabrique des concepts – Recherches sur 

l’invention conceptuelle chez Rousseau (2006), nós temos a tendência de confundir 

contradição e paradoxo; isso acontece principalmente no que concerne aos estudos 

de Rousseau. Para que isso não aconteça devemos atentar para o fato que: 

A contradição opõe uma tese a tese contrária, o paradoxo volta uma tese 

contra ela mesma ou, essa pode ser sua figura mais interessante, a desvia: 

ele coloca em evidência que a tese contém outra coisa além dela mesma. 

(BERNADI, 2006, p.176) 

 Se isso é assim, podemos dizer que contraditório é aquilo que apenas gira em 

torno de seu próprio significado, não há qualquer contribuição à construção de 

conhecimento ao se formar um discurso que se nega a cada afirmação. O paradoxo, 

o que vai de encontro a opinião comumente aceita, por outro lado, quando descoberto 

desempenha um papel significativo no avanço do conhecimento, pois uma vez que 

exista um paradoxo não resolvido, isso indicaria que pode haver algo nos nossos 

                                            
Encyclopédie, serão feitas a partir de agora da seguinte maneira: Encyclopédie, termo do verbete como 

encontrado no original, Tomo (indicado pela abreviação T.), página e link de acesso, caso disponível. 
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raciocínios ou nos nossos conceitos que não compreendemos bem, ou que ainda não 

descobrimos o que está dito além da tese. 

 No entanto, se o paradoxo não é necessariamente uma falha, já que indica um 

pensamento que está sendo construído com a adição de afirmações que não se 

negam, mas que não podem ser provadas, por quê apresentar um discurso paradoxal 

pode se revelar como falta de coerência daquele que fala ou escreve? Muito sobre 

essa questão pode ser respondida se levarmos em conta a confusão feita ao 

tomarmos contradição e paradoxo como sinônimos, posto que algo pode ser 

paradoxal sem ser necessariamente contraditório, como cremos ter sido explicado 

nesse breve preambulo. 

 Essa questão também aparecerá em torno da polêmica5 sobre o Primeiro 

Discurso6 de Rousseau, visto que alguns dos seus contemporâneos o acusaram por 

ser contraditório e paradoxal. Hoje em dia, a palavra paradoxo parece não possuir 

mais um sentido de condenação, ou desdém, todavia se impõe a discussão do termo, 

sabendo que para os pensadores da época de Rousseau, certamente, havia nela um 

grifo. 

 Rousseau, em seus escritos, não parece confundir paradoxo e contradição, ele 

não os usa como sinônimos. A contradição para o autor genebrino designa uma 

incoerência entre as duas partes de um discurso, ou entre dois comportamentos de 

uma mesma pessoa e, por uma assimilação frequente de sua época, ele empregará 

“paradoxo” também nesse sentido. 

 Trata-se, portanto, de investigar o que seja Paradoxo para Rousseau e ao que 

ele se refere quando se coloca como “homem de paradoxos”. Para que isso seja 

possível, é necessário pensarmos no panorama do século XVIII e como essa questão 

era vista, a partir disso precisamos entender o que autor genebrino entende por 

paradoxo e, finalmente, o ver aplicado a sua forma de pensamento. 

                                            
5 A questão da polêmica aparecerá melhor explicada ao longo da dissertação, mas esclarecemos ao 

leitor que nos referimos as críticas que o Primeiro Discurso (Discurso sobre as ciências e as artes) de 

Rousseau recebe e posteriormente dirige uma resposta a cada uma delas. 

6  Doravante nos referiremos ao Discurso Sobre as Ciências e as Artes como Primeiro Discurso. Bem 

como o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, será identificado 

de agora em diante como Segundo Discurso. 
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 Deparamo-nos, todavia com uma primeira dificuldade que se relaciona com o 

método e objeto de pesquisa dessa dissertação: posto que a obra de Rousseau é 

múltipla e cada um de seus escritos parece fazer parte de um registro particular, 

direcionado a um público específico, como ver aí uma unidade teórica com a qual se 

possa trabalhar? Em segundo lugar, uma vez que a pesquisa tenha sanado nossa 

primeira dúvida, como compreender os vários paradoxos encontrados em sua obra? 

Assumindo essa tarefa como passível de ser executada entendemos também que 

seria necessário nos determos sobre alguns textos de Jean-Jacques. Embora muitas 

vezes seja necessário recorrer aos seus escritos autobiográficos como forma de 

ilustração ou reforço argumentativo, eles não se incorporarão aos objetos de análise 

no decorrer de nossas pesquisas, nos debruçaremos especificamente ao longo dos 

capítulos sobre o Discurso sobre as ciências e as Artes (1750), o Prefácio de Narciso 

(1752) e ainda sobre algumas críticas e respostas sobre o Primeiro Discurso7 bem 

como nos apoiaremos, como referencial teórico, em observações de alguns 

pesquisadores. 

 Desse modo, tomando como base a pesquisa realizada por Crogiez, que, 

segundo suas próprias palavras, é um estudo da receptividade da obra de Rousseau, 

bem como uma pesquisa semântica concernente ao paradoxo8, pois seu trabalho nos 

proverá informações necessárias à nossa contextualização histórica. Como aparato 

crítico, também nos apoiaremos, principalmente, no famoso texto de Bento Prado 

Júnior, O Discurso do Século e a Crítica de Rousseau (2008) bem como no livro 

Paradoxo do Espetáculo (1997) de Luiz Roberto Salinas Fortes, La fabrique des 

concepts – Recherches sur l’invention conceptuelle chez Rousseau (2006) de Bruno 

Bernardi, além de A transparência e o Obstáculo (2011) de Jean Starobinski. 

                                            
7  Escolhemos estudar o paradoxo como conceito filosófico nessas obras de Rousseau, porque 

entendemos que elas formam entre si um núcleo. Isso se torna claro primeiramente por conta do tema, 

uma vez que após a publicação do Discurso, haverá uma troca de cartas entre Rousseau e alguns 

intelectuais menores de sua época em torno das questões apresentadas ali e depois disso o Prefácio 

à Narciso, um texto contemporâneo do Discurso e que funcionará como uma espécie de apêndice do 

texto, uma vez que ali o que se apresenta é quase uma análise do próprio Rousseau sobre a sua obra. 

8 Crogiez, M. Rousseau et Le Paradoxe. Genève : Editions Slatkine, 1997. P. 11 
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 Morellet9, contribuirá para questão em Théorie du Paradoxe (1775) 

apresentando a característica dúbia e problemática do conceito de paradoxo, dizendo 

que há dois gêneros de paradoxo, os chamados “paradoxes-vérités”, que são aqueles 

que se opõe a falsa opinião comum e os “paradoxes-erreurs (ou paradoxes-

mensonges) ” que se oporiam a verdadeira opinião comum, termos esses que serão 

explorados propiciamente no decorrer dessa dissertação. Sabendo dessas 

configurações, ou seja, da dificuldade de saber qual é a verdadeira intenção de 

alguém ao escrever de maneira paradoxal, está dado porque no século XVIII esse 

termo é visto com desaprovação. Por ser paradoxal, Rousseau é acusado por aqueles 

a quem chama “seus adversários”10, pois uma vez que um paradoxo é posto como 

premissa para a formação de uma ideia, o valor de verdade da afirmação da qual ele 

                                            
9  Nos referimos aqui ao Abade André Morellet (1727-1819). Morellet redigiu alguns dos artigos sobre 

religião encontrados na Encyclopédie, entre eles: fatalité, figure e Fils de Dieu. Seu estilo de escrita 

único e mordaz lhe renderam o apelido, concedido por Voltaire, de “L’abbé Mords-les” (Dictionnaire des 

Parlementaires, 1889-1891 T. IV, p. 431). O abade também foi membro da Academia Francesa, e 

participou da redação do Dictionnaire (1798), promovido por essa instituição. Suas obras mais 

conhecidas são Théorie du Paradoxe (1775) e Mémoires de l’abbé Morellet, de l’Académie Française 

sur le dix-huitième siècle et sur la Révolution (1821). 

10 Nos referimos aqui aos opositores de Rousseau, nos designando a eles como o autor os chamava, 

elucidando um pouco mais o tema, ele dirá no seu Prefácio a Narciso (1978):  

Para os que se chocam com a palavra adversários, concordo de bom grado 

em a abandonar, desde que queiram me indicar uma outra com a qual possa 

designar não apenas todos aqueles que combateram minha opinião, seja por 

escrito, seja mais prudentemente e mais à vontade nos círculos de mulheres 

e dos belos espíritos, onde eles estavam muito seguros que eu não iria me 

defender, mas também para os que, hoje, ao fingirem acreditar que não tenho 

nenhum adversário, a princípio, julgaram ser impossível replicar as respostas 

de meus adversários. Depois quando as repliquei, criticaram-me por havê-lo 

feito, porque segundo eles, absolutamente, não havia sido atacado. Mas, 

enquanto isso, terão que permitir que continue a chamar meus adversários 

de meus adversários, pois, malgrado a polidez do meu século, sou rude como 

os macedônios de Filipe. (P.417) 
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fará parte, em uma linguagem mais lógica é tido como incerto e, portanto, o paradoxo 

é a priori suspeito. 

 É ainda de conhecimento geral que outros autores já se ocuparam de abordar 

questões paradoxais na obra de Rousseau11. Sabe-se também, que o autor abordado 

nesse trabalho não pode ser enquadrado em um sistema lógico, e tentar fazer isso 

apressada e imprudentemente significa perder justamente o que lhe é próprio, a saber, 

a fluidez característica dos seus escritos, o aspecto multifacetado e paradoxal de sua 

obra vista conjuntamente e que tanto nos interessa nessa pesquisa12. Bento Prado 

Júnior, ao comentar sobre a questão da imaginação, acrescenta à nossa discussão 

com o seguinte comentário: 

Não se trata aqui de uma questão simples. Não é possível encontrar em sua 

resposta através de uma investigação linear, ao termo de uma única 

caminhada. É o próprio estilo do autor e o movimento de seus textos que nos 

obrigam a itinerário tortuoso: jamais nos é dada uma teoria unitária da 

imaginação; o que encontramos é a emergência do tema em contextos 

diferentes. É preciso, pois, refazer o caminho, reencontrar o tema no 

                                            
11 Além dos autores já citados precedentemente nessa introdução, destacamos também a importância 

de Ernest Cassirer, com A questão Jean-Jacques Rousseau (1999), Stephen G. Salkever em 

Interpreting Rousseau’s Paradoxes (1977-1978) que apesar de interpretar o paradoxo apenas de 

maneira aparente nos fornece dados importantes a pesquisa do sentido do termo “paradoxo” enquanto 

conceito filosófico. Além desses vamos recorrer a comentários de Blaise Bachofen em La Condition de 

la liberté – Rousseau, critique des raisons politiques (2002), bem como de Un autre Jean-Jacques 

Rousseau, le Paradoxe de la technique (2010) de Anne Denes-Tunney e ainda Victor Goldschmidt com 

o texto Anthropologie et politique les principes du système de Rousseau (1974). 

12 Lembramos aqui do comentário de Peter Gay na Introdução a obra A Questão Jean-Jacques 

Rousseau (1999) de Cassirer: 

Nas Confissões ele enfatizou que seus escritos, tomados como um todo, 

revelam uma filosofia consistente e coerente: “Tudo o que é ousado no 

Contrato Social havia aparecido previamente no Discurso sobre a 

Desigualdade; tudo que é ousado no Emílio havia aparecido previamente em 

Júlia. ” As, discrepâncias que o leitor pudesse encontrar entre ele seriam, 

afirmava, puramente superficiais (GAY, 1999, p.7). 
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momento em que ele nasce, dentro de sua paisagem, antes de tentar a 

apressada construção de um sistema (PRADO JR, 1997, p.156). 

Algumas observações ainda se fazem necessárias antes de nos 

encaminharmos ao fim dessa introdução. Se iremos investigar em qual medida o 

paradoxo é utilizado por Rousseau, isso é, se pretendemos apreender esse termo 

como conceito filosófico, só poderemos fazer isso partindo de sua obra, mostrando, 

portanto, a presença e o lugar do paradoxo para sua escrita13 ; isso só será possível 

se nos centramos em alguns de seus escritos, assunto do qual tratamos 

precedentemente, pois ao as analisar sobre esse contexto de investigação o estudo 

do paradoxo fica claro, principalmente se levamos em conta a afirmação contida no 

Primeiro Discurso (1750): 

É um espetáculo grandioso e belo ver o homem sair, por seu próprio esforço, 

a bem dizer, do nada; dissipar por meio das luzes de sua razão, as trevas nas 

quais o envolveu a natureza; elevar-se acima de si mesmo; lançar-se pelo 

próprio espírito, às regiões celestes; percorre com passos de gigante, como 

o sol, a vasta extensão do universo[...] (ROUSSEAU, 1978, p.333). 

  

 

                                            
13 Como nos lembra Salinas em Paradoxo do Espetáculo, ao primeiro olhar apressado, poderíamos 

dizer que a obra de Rousseau é contraditória, porém antes de tudo é muito mais certo dizer que sua 

obra é paradoxal posto que: 

O próprio Rousseau tem plena consciência de que o aspecto por vezes 

contraditório do seu “sistema” é apenas aparente. É o que nos diz, por 

exemplo – pela boca, aliás, do “personagem” identificado com “O francês” – 

no Terceiro diálogo do Rousseau juiz de Jean-Jacques: “ Não demorei em 

sentir, lendo esses livros, que haviam enganado sobre seu conteúdo, e o que 

me tinham dado por faustosas declamações, ornadas de bela linguagem, mas 

descosidas e plenas de contradições, eram coisas profundamente pensadas 

e formando um sistema ligado que podia não ser verdadeiro, mas que não 

oferecia nada de contraditório” (OC, t. 1, p. 930). (FORTES, 1997, p. 24) 
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Todavia, se isso se constitui como desenvolvimento de um lado, há um outro 

que precisamos analisar, a saber: 

[...] as ciências, as letras e as artes, menos despóticas e talvez mais 

poderosas, estendem guirlandas de flores sobre as cadeiras de ferro de que 

estão eles carregados, afogam-lhes o sentimento dessa liberdade original 

para a qual pareciam ter nascido, fazem com que amem sua escravidão e 

forma assim o que se chama povos policiados (ibidem, p.334). 

 Se retomarmos a definição encontrada na Encyclopédie, veremos que ela vai 

de encontro com a tese do Discurso, que anuncia sua crítica desde seu início e qual 

seja? O desenvolvimento da cultura prossegue, o desenvolvimento técnico avança, 

mas o homem não se torna por esses meios moralmente melhor. Ou seja, o Discurso 

choca seus leitores, pois suas ideias são o contrário do que se apresenta na época e 

no entanto, não é por serem paradoxais, que as ideias expressadas ali são falsas. 

Inevitavelmente teremos de nos perguntar sobre o papel do paradoxo nas 

tradições filosóficas, sobre o que o século XVIII recuperará dessas ideias de seus 

predecessores e como contribuirá com elas e, finalmente, de que maneira os 

conceitos de paradoxos e preconceitos se configuram no vocabulário rousseauniano 

para compreendermos de que maneira dentro desse jogo paradoxal o discurso vai 

buscando o seu rigor (FORTES, 1997, p. 32). Eis nossas indagações postas e nossa 

linha de pesquisa traçada. 

Assim, no primeiro capítulo apresentaremos uma síntese sobre o conceito de 

paradoxo antes do século das luzes, fazendo desse modo uma contextualização do 

termo, o que configura um preambulo tanto gramatical e histórico quanto filosófico. 

Após essa incursão continuaremos nossa pesquisa pela acepção dos termos 

paradoxo/paradoxal no Século das Luzes e para isso recorremos a alguns 

contemporâneos de Rousseau em âmbitos literários distintos. 

Após essa breve explanação nos preocuparemos em entender o diálogo que 

Rousseau estabelece com seus pares intelectuais, desse modo, no segundo capítulo 

abordaremos o papel do paradoxo no pensamento de Rousseau, isso significa que 

tentaremos entender como e em qual medida Jean-Jacques se aproxima ou se afasta 

das acepções do termo em seu século e assim pensarmos sobre o modo como as 

ideias do cidadão de Genebra se apresentam. Com esse intuito, tendo em vista que 
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tratamos da questão da polêmica em torno do Primeiro Discurso (1750) previamente, 

bem como das respostas que o pensador genebrino dá à essas refutações, nos 

ocuparemos principalmente do Prefácio de Narciso (1752). Ainda encontraremos no 

segundo capítulo a citação de alguns dos seus escritos autobiográficos, a retorica de 

Rousseau nos ajudará, como dito anteriormente, sendo um reforço argumentativo das 

questões que estamos apresentando. Trataremos ainda da célebre frase apresentada 

no Emílio (1762)14, não com o intuito de nos aprofundarmos na análise filosófica da 

obra, mas antes de investigar o que os conceitos de paradoxo e preconceito, 

expressos pelo filósofo, significaram para seu pensamento e como isso influência as 

interpretações do Discurso sobre as ciências e as artes. 

Por fim, uma vez que apresentamos nos capítulos precedentes dessa 

dissertação a contextualização do conceito de paradoxo nas tradições filosóficas e o 

que tange ao paradoxal na obra de Rousseau, no terceiro capítulo dessa dissertação 

apresentaremos a análise do Primeiro Discurso (1750), mostrando não só o lugar do 

paradoxo nessa obra, mas também de que maneira o paradoxo se configura como 

conceito filosófico no pensamento e  de que maneira ser paradoxal se manifesta como 

figura crítica em seu “sistema” filosófico.  

  

                                            
14 Citação apresentada no capítulo II, p. 40 dessa dissertação. Não pretenderemos tratar do Emílio 
nessa pesquisa, pois isso significaria nos aprofundarmos nessa obra e somente essa tarefa já 
apresentaria escopo suficiente para um outro estudo. 
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CAPÍTULO I 

A mudança de visão sobre o conceito de paradoxo. Uma contextualização histórica. 

  

 Sabemos que a palavra paradoxo (παράδοξο) tem origem grega e, segundo a 

definição encontrada no Dictionnaire Historique de la Langue Française (2012) advém 

do latim paradoxon, ou seja, coisa contrária a opinião e cujo o plural paradoxa fornece 

à Cícero o título do tratado que pretende enfrentar a opinião comum e as ideias que 

são emitidas na doutrina estoica. Do grego vemos então a “cópia” literal da palavra, 

que é também paradoxon, substantivo neutro do adjetivo paradoxos, ou seja, contrário 

à atenção ou à opinião comum, de onde “para” significaria contrário e “doxa” opinião 

e é ainda o contrário daquilo que é ortodoxo (ορθόδοξος), ou seja, a favor da opinião. 

Além das definições encontradas nos dicionários, devemos lembrar que o próprio 

prefixo da palavra é combativo. 

 Todavia, ao buscarmos a definição da palavra no Vocabulaire Theorique et 

Critique de la Philosophie (1926), André Lalande nos oferece um dado interessante 

nos situando um pouco mais na discussão do ponto de vista grego: “O adjetivo 

paradoxal (παράδοξος), era usual em grego, tanto no sentido elogioso quanto no 

sentido pejorativo” (p.734). 

 Precisamos ter em vista que toda a explanação feita nos primeiros capítulos 

dessa dissertação tem como intenção expor a evolução do termo “paradoxo” fazendo 

um recorte histórico propício para nossa pesquisa e esse interesse só tem razão de 

ser levando-se em conta nosso objetivo último, a saber: o paradoxo em Rousseau, 

como conceito de sua obra e pensamos a estrutura do texto desse modo faz sentido 

se pretendemos entender o que o conceito de paradoxo significará ao XVIII e qual 

diálogo se apresenta entre o Primeiro Discurso de Jean-Jacques e a polêmica em 

torno dele. 

Sendo assim, devemos aprofundar um pouco mais nossa investigação sobre o 

conceito de paradoxo para a Grécia e para tanto, temos que recorrer aquele que 

representará, para o século XVIII, o filósofo por excelência: Sócrates. 
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 A admiração pelo método socrático e também pela figura de Sócrates – que 

remetia de alguma maneira à fundação da filosofia e sua morte a uma declaração de 

fidelidade a ela – no XVIII é melhor entendida quando analisamos a seguinte 

passagem da Encyclopédie (1751-1765)15, na qual Diderot nos diz: 

Ele fazia um uso surpreendente da ironia e da indução; da ironia, que revelava 

sem esforço o ridículo das opiniões; da indução, que de questões elogiosas 

em questões elogiosas, vos conduzia imperceptivelmente a confissão da 

mesma coisa que se negava. Acrescente a isso o charme de uma locução 

pura, simples, fácil, agradável (T. XV, p.262b). 

 

Via-se, portanto, em Sócrates uma figura combativa, ou melhor dito, havia em 

seu método algo que agradava ao século das luzes, pois esse marcava uma posição 

de não conformismo e desprezo em relação às ideias e aos valores sociais 

estabelecidos, de certa maneira, os filósofos do XVIII se reconheciam nisso. A luz do 

que esses filósofos enxergavam como o método socrático, entendemos também a 

ideia exposta nos dicionários de filosofia precedentes, qual seja? Sob o nome de 

“para-doxo” os gregos designavam opiniões novas quando elas tendiam a substituir 

uma opinião julgada falsa. 

Châtelet em sua História da Filosofia – A Filosofia Pagã (1973) acrescenta à 

nossa discussão um ponto que também deve ser levado em conta se queremos 

entender a importância de Sócrates para os Iluministas: 

 

[...] A opinião se pretende naturalmente coerente; ela acredita apoiar-se sobre 

“fatos”, sobre evidências, sobre “a verdade primeira”. A missão divina de 

Sócrates é contestar essa certeza e, ao mesmo tempo, mostra que está aí a 

origem das desventuras que a Cidade sofre (CHÂTELET, 1973, p. 85. Grifo 

do autor). 

                                            
15 Encyclopédie, verbete Socratique, philosophie ou Histoire de la Philosophie de Socrate, T.XV, p.261-

262. Pode ser encontrado através do link: http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-

bin/philologic/getobject.pl?c.14:938.encyclopedie0513. 

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.14:938.encyclopedie0513
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.14:938.encyclopedie0513
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 A figura de Sócrates se aproxima e ao mesmo tempo se afasta da figura do 

sofista, já que ele “fala de tudo e de não importa o quê” (ibidem, p.77), no entanto, não 

abre nenhuma escola, não escreve sobre aquilo que fala, não pretende ensinar nada, 

“o que diz é ao capricho das conversações que o enuncia” (idem) e por fim não pede 

pagamento em troca e nem mesmo pede que lhe escutem. 

 No século XVIII a admiração por Sócrates será tão grande quanto o desprezo 

pelos sofistas16 e essa ambiguidade, por sua vez simbolizará a oposição entre os 

“paradoxos verdadeiros” e os “paradoxos falsos”. Esses conceitos empregados por 

Morellet são usados como representação daquilo que se mostram como ideias justas, 

porém um pouco inusitadas (bizarras) e as seduções provocadoras de ideias cheias 

de erros e, portanto, enganosas17. 

 Crogiez nos chama atenção para o seguinte fato: Na segunda metade do 

século XVIII tudo o que restava de Sócrates era a figura do grande filósofo, martirizado 

por sua pátria, adquirindo imortalidade ao preço de sua vida. Ela nos lembra também 

que “em 1762, a morte de Sócrates é, juntamente com a morte de Germânico, o 

                                            
16 Segundo nos fala Crogiez (1997, p.25), Rousseau foi chamado de “Sócrates do seu século” por seus 

partidários, enquanto seus adversários, escarnavam-no o chamando de “o grande sofista”. Essa 

contradição, segunda a autora “ manifesta que, de modo geral, tanto para os primeiros quanto os 

segundos, Sócrates é o grande ancestral, enquanto os sofistas são os falsários do pensamento”. Sobre 

esse assunto, podemos também lembrar da afirmação de Franklin de Mattos, ao dizer: “ao meu ver, 

tudo se passa como se a questão pudesse ser assim formulada: será que os Filósofos e Rousseau não 

voltaram a encenar, em pleno século XVIII, o drama inaugural da filosofia, no qual duelaram Platão e o 

sofista? (MATTOS, 2008, p.15). 

17 Nos referimos ao texto que o Abade Morellet redigiu em resposta a Monsieur Linguet (Théorie du 

Libelle, ou l’Arte de calomnier avec fruit, 1775), já citamos esse texto em nossa introdução, todavia 

aprofundaremos a questão nesse capítulo. Embora em Théorie du Paradoxe (1775) o autor esteja se 

reportando diretamente à Linguet, ele não deixará de citar a importância “ um outro escrito de 

paradoxos, eloquente cidadão de Genebra” (MORELLET, 1775 p.4), todavia, ao destacar esses dois 

gêneros de paradoxos, o abade diferencia também os tipos de autores e ideias que esses autores que 

usam conceitos ou ideias paradoxais. O primeiro gênero, que é aquele que se opõe a uma opinião falsa 

tem, claro, vantagens seu uso é comum e até mesmo aceito e “vê-se paradoxos dessa espécie 

defendidos com muito espírito e muito calor”, não é, absolutamente nesse tipo de paradoxo que ele 

pretende se aprofundar, mas sim naquele que se opõe a opiniões verdadeiras e que não vemos em 

todo lugar, o tipo que Linguet usa em seu texto o qual não discutiremos, pois foge ao nosso escopo. 
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assunto do concurso da Académie de peinture de Saint-Luc” (1997, p.26). Contudo, 

devemos observar que, se por um lado, na citação de Diderot vemos a admiração pelo 

método socrático por causa da “indução”, por outro, alguns comentadores sublinharão 

o papel hermético e pedagógico do paradoxo na prática filosófica de Sócrates (idem). 

 Nesse ponto do capítulo devemos voltar a nossa primeira citação18, lá nós nos 

referíamos também a outros paradoxos existentes além dos socráticos. Assim, temos 

de levar em conta o fato de que outras teorias filosóficas não estavam totalmente de 

acordo com o papel do paradoxo na filosofia de Sócrates, existiam outras doutrinas 

filosóficas que empregam o paradoxo, como é o caso dos Estoicos. 

 

 

****** 

 

 

Nosso objetivo ao expor o conceito de paradoxo na doutrina estoica é apenas os 

apresentar de maneira satisfatória à compreensão do termo apreendido por 

Rousseau. Não pretendemos abordar essa cadeia de pensamentos em sua totalidade, 

pois somente essa tarefa seria escopo suficiente para uma nova pesquisa, por isso, 

aquilo que se intenta nessa aproximação é, antes, uma contextualização do que 

propriamente uma análise aprofundada dos termos. 

Sabemos que é possível encontrar nos pensamentos dos antigos alguns indícios 

sobre o uso do conceito paradoxo. Heráclito, por exemplo, o usará na tentativa de 

explicitar que diferentes experiências humanas podem ser contraditórias, como na sua 

famosa afirmação “não se pode banhar duas vezes no mesmo rio”. Platão buscava, 

ao introduzir afirmações paradoxais, o choque com a doxa. Já os estoicos 

procuravam, por sua vez, empregar o paradoxo à serviço de um certo racionalismo, 

porém esse conceito precisava estar inserido na linguagem cotidiana.  

                                            
18 Cf. primeiro parágrafo da página 21. 
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Júlio Agnelo Pimenta Pattio19 nos fornece importantes informações sobre os 

paradoxos estoicos. Segundo as pesquisas realizadas, o mais antigo uso do 

paradoxo, nos moldes que o configuram como um conceito filosófico, foi utilizado por 

Quintiliano, que se referia a figuras que, para serem utilizadas seria necessário 

estabelecer uma ligação entre orador e auditório, fazendo referência, ao que os 

gregos chamavam paradóxon (tema que nós já exploramos nesse texto), ou seja, algo 

que produz um efeito cujo resultado é o contrário do esperado. 

No entanto, se procuramos entender a acepção que o Iluminismo dá ao termo, 

teremos de recorrer aos Paradoxa Stoicorum (Paradoxos dos Estoicos) escritos por 

Cícero, com a intenção de demonstrar como as proposições estoicas podem adquirir 

um caráter paradoxal por irem contra a opinião comum20. Embora muito do que o autor 

romano tenha dito seja absorvido pelos autores vindouros que usarão seus escritos 

muitas vezes no sentido de jogo ou diversão, ao analisarmos o título da obra podemos 

inferir que Cícero possuía como foco algo diferente, o que seja? “Investir em uma nova 

forma de oratória, buscando a persuasão por outros caminhos” (PATTIO, 2009, 

p.146). 

Opondo-se a doxa, o paradoxo não representa necessariamente um confronto de 

opostos, mas cabe também em seu entendimento uma tese que não é aceita por todos 

e por estar “em aberto”, pode ser discutida livremente. Aquilo que Cícero definirá como 

admirabilia, será essencialmente o sentido com o qual o paradoxo chegará ao século 

XVIII: algo que causa ao leitor espanto, levando-o a um entendimento fora do habitual 

ou do esperado. 

 

                                            
19 Escolhemos citar o autor no seguinte trabalho pois sua pesquisa sobre os paradoxos dos estoicos 

nos ajudará a elucidar em qual sentido essa doutrina filosófica utilizava esse conceito, tendo em vista 

que essa abordagem será de suma importância se pretendemos entender a ideia de paradoxo no 

iluminismo, mesmo conscientes de que os temas abordados em A Escrita e o Paradoxo em Montaigne 

(2009) não se tratam dos mesmos apresentados nessa dissertação. 

20 Como antes esclarecido, não se trata aqui de aprofundar o tema, todavia se faz necessário esclarecer 

que os paradoxos expressos por Cícero são: 1: O único bem é o belo moral; 2: A virtude é suficiente à 

felicidade; 3: Os vícios são todos iguais, assim como as boas ações; 4: Aqueles que não têm sabedoria 

deliram; 5: Todos os sábios são livres, os outros escravos; 6: Apenas o sábio é rico. 
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Refletindo sobre o assunto, Pattio contribui para nossa discussão, nos dizendo: 

Compreender desta maneira o paradoxo é colocá-lo na perspectiva de uma 

tradição que o aproxima do conceito de tese bem como é anunciado por 

Aristóteles no texto de seus Tópicos (I, 104b,18), e que terá uma ampla 

história na Idade Média e no Renascimento no contexto da disputatio. A 

confluência do conceito da tese tópica aristotélica, com o tratamento in 

utramquem partem de Cícero e Quintiliano [...] trata-se da discussão acerca 

da dialética e da retórica na produção do conhecimento (idem). 

Da dificuldade em definir a qual gênero pertence o paradoxo, uma vez que sua 

aplicação não depende somente do contexto, mas do sentido que a época apreende, 

nasce uma porção de mal-entendidos e, a partir desses, as contradições. No escopo 

dessa pesquisa, vamos ao encontro da visão exposta por Pattio:  

Pensar o paradoxo à disposição do autor, que acaba variando segundo os 

usos diferentes e que não produz conflito em meio aos mais diversos usos, 

ele teria assim uma natureza multiforme adaptando-se para agir. Trata-se, de 

um elemento não fixo (idem). 

  Cícero toma como missão fazer essas afirmações paradoxais, afim de provar 

que elas contem verdades e são tão importantes quanto a moral de Catão e a princípio 

sua intenção parece ser observar se opiniões pouco comuns podiam ser expressas 

em uma linguagem comum. Desse modo, “a apologia filosófica não é, portanto, 

independente de um estudo retórico” e continua Crogiez sobre esse assunto – “para 

ele (Cícero) um ‘paradoxo’ não designa mais que a representação pouco comum de 

ideias morais que ele tem por verdades – razão pela qual ele adota uma linguagem 

comum a todos” (CROGIEZ, 1997, p.27). 

Observamos que é visto como paradoxal todo o discurso que aparece como 

crítica de uma posição ou opinião bem estabelecida. Todavia, podemos pensar de 

uma maneira um pouco diferente e talvez até mesmo reinterpretar a formação da 

palavra: Ora, “ir contra a doxa” não quer dizer necessariamente parar um 

conhecimento que estava teoricamente correto, mas olhar por outro ângulo para uma 

ideia e indicar que em nossas premissas, ou em nossos conceitos, há algo que não 

entendemos, ou que entendemos de maneira diferente, desenvolveremos melhor 

essa questão adiante. Todavia, quando um paradoxo, ou seja, uma proposição que 
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parece absurda porque vai de encontro as opiniões recebidas, mas que, no entanto, 

é verdadeira, passa de algum modo a ser aceito como opinião corrente, ele perde seu 

estatuto duvidoso e começa a ser recebido como verdade: 

O paradoxo na história do pensamento não é convidado a ser considerado 

como uma designação definitiva de realidades teóricas e atemporais, mas 

sim como um julgamento; e, como tal, ele está sujeito a evoluir através do 

tempo (CROGIEZ, 1997, p. 22). 

 Se isso é assim, é a partir dessas definições que o XVIII entenderá o que se 

chamará de paradoxal. Uma vez feita essa longa, mas necessária, contextualização, 

nós podemos nos aproximar do século de Rousseau com informações suficientes para 

nos debruçarmos cuidadosamente sobre o conceito de paradoxo para o filosofo 

genebrino, tendo em vista que nenhuma das suas obras é dedicada exclusivamente 

a falar sobre seus paradoxos21 e que se queremos verdadeiramente o entender, 

devemos nos esforçar por começar a falar a mesma língua do autor. 

Essa busca pelo entendimento que Rousseau faz do conceito de paradoxo é 

algo a ser examinado minunciosamente, tendo em vista que seu enfoque sobre a 

palavra muda conforme seus escritos. Faremos melhor se seguirmos as 

recomendações do próprio autor e buscarmos nos aproximar do tema, ou se 

quisermos, da acepção das palavras e seus respectivos significados levando em conta 

a obra em que são encontrados. 

 Todavia, levando em consideração que o paradoxo é uma designação 

temporal22 e por isso está fadado a evoluir com o tempo, caberá investigar o que o 

século de Rousseau entenderá como paradoxal.  

  

                                            
21 Embora em muitas cartas e defesas dos seus Discursos ele se dedique algumas vezes a justifica-

los, em outras a afirma-los ainda mais, como se esse fosse verdadeiramente “seu estilo”, não 

encontramos um estudo direcionado ao tema, mas temos consciência que esse será, assim como 

muitos outros, um tema que percorrerá toda sua obra. 

22 Isso se configura assim, porque o que é considerado paradoxo em uma época poderá perder esse 

estatuto em outra e assumir o papel de uma opinião comum, bem estabelecida e aceita como 

verdadeira, ou seja, sobre a qual nem se questiona mais sobre seu valor de verdade. 
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***** 

 

 Buscando nos aproximar das referências de Rousseau, nos aprofundaremos 

um pouco mais no significado do termo paradoxo para o século XVIII na tentativa de 

apreender como esse assunto era visto nessa época e em qual medida Rousseau, o 

autor tema desse estudo, se aproxima ou se afasta desse sentido. 

Quando falamos de paradoxo no século XVIII, o que nos surge a lembrança é, 

sem dúvida, a questão paradoxal mais famosa na época, encontrada na obra 

Paradoxo sobre o Comediante23, segundo Maria das Graças de Souza, Diderot a 

expressa da seguinte maneira: 

Aos olhos da plateia, um grande ator é aquele que, ao representar um 

determinado papel em cena, não apenas aparenta os sentimentos do 

personagem, mas os experimenta realmente. Mas aos olhos do crítico, ou do 

filósofo passa-se exatamente o contrário: o grande ator é aquele que mantém 

seus próprios sentimentos sob absoluto controle, para representar um papel 

que foi meditado e construído. E o paradoxo se manifesta no fato de que 

quanto mais seu trabalho for resultado da reflexão, no silêncio das emoções, 

mais perfeitamente ele poderá retratar, diante do público, as emoções do 

personagem, sendo assim mais ‘verdadeiro’ (SOUZA, 2002, p.99). 

Embora não tenhamos a pretensão de nos determos no estudo de Diderot 

sobre o teatro, invoca-lo é necessário não apenas porque ele dialoga com o tema 

estudado nessa dissertação, mas antes porque essa passagem nos indica que definir 

exatamente o que o termo significa para esse século, ou expressar a qual gênero em 

particular ele pertence, é uma tarefa no mínimo complexa. 

Devemos levar em conta que se O paradoxo do comediante é um paradoxo24, 

ele é, segundo nos dirá a autora de Natureza e Ilustração. Sobre o materialismo de 

                                            
23 Diderot escreve essa obra entre 1773 e 1777, no entanto ela só é publicada postumamente em 1830. 

Em suma, a obra trata de uma proposta de transformação do teatro, Diderot através da observação do 

teatro de sua época questiona-se sobre a formação do ator. 

24 Como afirma o título do artigo de M. Hobson, « Le Paradoxe sur le comédien est un paradoxe », 

in Poétique, no 15, setembro 1973. 
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Diderot25, aquilo que “[...]envolve, por assim dizer, duas ‘verdades’ que aparentemente 

se excluem, mas que de fato, se reconciliam” (op. Cit. p.99-100), ou seja, haverá nessa 

afirmação o acordo entre paradoxo, que é inerente a opinião comum (e, portanto, a 

que é sustentado como verdade) e uma compreensão ambígua e, por conseguinte, 

cuja conclusão não é tão simples de ser alcançada de uma maneira clara. 

O título da obra de Diderot apresentará a palavra no sentido mais recorrente, 

isso é, o autor anunciará a desconstrução de uma ideia recebida tanto pelo público 

como pela companhia de atores (comédiens) sobre a participação afetiva do ator nas 

aventuras do personagem que ele interpreta, desse modo pode parecer que a palavra 

ganhe um sentido de opinião minoritária, uma vez que a opinião recorrente é que um 

bom ator é aquele que ao interpretar o personagem vive esse personagem e Diderot 

desconstrói essa ideia ao dizer que o ator é aquele que vive todos os personagens 

mas não experiência nenhum, ou seja, aquele que representa os sentimentos 

racionalmente. No entanto, há outra questão à qual devemos nos atentar: 

[...] A palavra paradoxo, no decorrer do século XVIII, tende, seguindo a visão 

que os cientistas constatam, a existência de uma defasagem entre o 

momento da descoberta e aquele onde a ideia se torna comum, ele designa 

com frequência, segundo essa visão, uma apresentação problemática da 

verdade (CROGIEZ 1997, p.53). 

 Como explicado anteriormente, não nos deteremos a pensar sobre aquilo que 

nos diz Diderot em seu texto, apenas o citamos a título de explicitação e compressão 

do tema paradoxo para o seu século. Mesmo se analisarmos a obra de Rousseau, 

veremos que ele usa esse termo em algumas situações diferentes26 e nem sempre o 

                                            
25 SOUZA, Maria das Graças de. Natureza e Ilustração. Sobre o materialismo de Diderot. São Paulo: 

Editora Unesp, 2002. 

26 Devemos lembrar de uma passagem da carta de Rousseau à Madame de Warens em 1737, entre 

outros assuntos, Jean-Jacques se refere ao ar de Montpellier, que tinha a reputação por fazer bem as 

pessoas, não convém a ele: “autre paradoxe, encore plus incroyable que les précédents: c’est pourtant 

la vérité. ” (OC, VII, Correspondência, p.49). Nessa passagem paradoxo se refere a uma ideia, que 

apesar da aparência de falsa é verdadeira. Mas ainda assim, a definição de paradoxo não parece ter 

um sentido fixo em Rousseau.  
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utiliza com o mesmo sentido27. Há por exemplo, aquilo que ele chama e que 

conhecemos, mais ou menos, como paradoxo nos nossos dias, o que seja? 

 Quando designamos uma proposição como paradoxal, o anticonformismo é 

denunciado, ou se preferirmos, é a audácia e a descoberta que exaltamos (ibidem, 

p.21), essa nossa afirmação pode ser comprovada pelos estudos de um erudito do 

século XVIII, o abade Garnier28 que em sua obra Mémoire sur les Paradoxes 

Philosophiques (1765)29, procura através de três artigos, restabelecer o respeito por 

aquilo que é paradoxal.  

Retomando a origem dos paradoxos e comparado aqueles de Sócrates e 

Platão com os dos Estoicos para desse modo refletir sobre seu uso moral, Garnier faz 

uma espécie de apologismo aos paradoxos ao invés de despreza-los, dizendo, por 

exemplo, que a reputação de falsidade dos paradoxos é injusta a seus olhos, uma vez 

que sua característica própria é, a saber, aquela que se refere a uma apresentação 

chocante da verdade que apenas alarma os espíritos que não estão preparados para 

a receber; isso só é assim graças a ignorância do público, portanto, por uma razão 

não da natureza do termo, mas exógena a ele e, por isso, o paradoxo ganha uma 

conotação combativa já que: 

Anunciado brevemente, um paradoxo é um julgamento contrário a opinião 

comum, próprio por sua novidade a excitar a surpresa. Toda ciência cujo o 

                                            
27  Não nos ocuparemos aqui em procurar a aplicação da palavra paradoxo na extensão da obra de 

Rousseau e nem se põe em questão discutir essa aplicação como linguagem, mas como conceito 

filosófico. 

28 Jean-Jacques Garnier era membro da Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, os volumes de 

Les Mémoires de l’Académie des Inscriptions contém vários dos seus textos, o que se apresenta no 

volume 35 dessas edições, promovidas por essa academia, é a que nos interessará aqui. Em Mémoire 

sur les Paradoxes Philosophiques (1765), Garnier tenta demonstrar que as formulas da ética estoica 

na verdade são empréstimos feitos por Crispiano e por seus discípulos de diálogos de Platão. 

29 Publicado no compêndio Mémoires de Littérature tirés des registres de l’Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres, XXXV, 1764-1766, p.309-327. Disponível através do link : 

https://books.google.com.br/books?id=Z-

A_AAAAYAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=memoire+sur+les+paradoxes+philosophiques&source=bl

&ots=9ecshiaHWJ&sig=7VE4ZpzQ6nENO87mC0rsGDGp9P4&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwixu5Wk1JTMAhVKHpAKHclvCk4Q6AEIITAB#v=onepage&q&f=false 

 

https://books.google.com.br/books?id=Z-A_AAAAYAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=memoire+sur+les+paradoxes+philosophiques&source=bl&ots=9ecshiaHWJ&sig=7VE4ZpzQ6nENO87mC0rsGDGp9P4&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwixu5Wk1JTMAhVKHpAKHclvCk4Q6AEIITAB%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Z-A_AAAAYAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=memoire+sur+les+paradoxes+philosophiques&source=bl&ots=9ecshiaHWJ&sig=7VE4ZpzQ6nENO87mC0rsGDGp9P4&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwixu5Wk1JTMAhVKHpAKHclvCk4Q6AEIITAB%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Z-A_AAAAYAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=memoire+sur+les+paradoxes+philosophiques&source=bl&ots=9ecshiaHWJ&sig=7VE4ZpzQ6nENO87mC0rsGDGp9P4&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwixu5Wk1JTMAhVKHpAKHclvCk4Q6AEIITAB%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Z-A_AAAAYAAJ&pg=PA309&lpg=PA309&dq=memoire+sur+les+paradoxes+philosophiques&source=bl&ots=9ecshiaHWJ&sig=7VE4ZpzQ6nENO87mC0rsGDGp9P4&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwixu5Wk1JTMAhVKHpAKHclvCk4Q6AEIITAB%23v=onepage&q&f=false
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objeto está ao alcance do julgamento dos vulgares, pode fornecer paradoxos, 

porque o julgamento dos vulgares e aqueles dos sábios não podem deixar, 

em muitos casos, de ser contraditórios: citemos alguns exemplos em 

comparação a física. Suponho que Copérnico estava contente de anunciar a 

seguinte proposição: O Sol é imóvel no centro do mundo, enquanto a Terra 

gira em torno dele com uma rapidez incrível. Essa proposição, anunciada 

brevemente e destituída de suas provas, não poderia passar por um grande 

paradoxo? Da mesma forma, dizemos ao povo que o fogo não é quente, a 

neve não é branca, essas proposições, que parecem tão simples para 

aqueles que estão iniciados na linguagem dos físicos, pareceram a ele 

absurdos e monstruosidades (GARNIER, 1765, p.312). 

Garnier afirmará que os paradoxos filosóficos são muito mais numerosos na 

moral que em outros lugares30, uma vez que ela, a moral, é, por um lado, o domínio 

sobre o qual se está menos inclinado a reconhecer insuficiência por um lado e por 

outro, muito preparado a se persuadir que para bem julgar as coisas, o senso comum 

é mais do que o suficiente. 

 Todavia, embora se refira ao sentido contemporâneo de paradoxo, não vemos 

em parte alguma Garnier se manifestar em relação a Rousseau, já conhecido como 

maestro dos paradoxos na ocasião da redação dos seus artigos. Como podemos 

interpretar essa questão? Podemos dizer que ela não é muito surpreendente, uma vez 

que o texto de Garnier se configura como uma apologia da moral estoica, ele não se 

pretende como reflexão teórica do paradoxo ainda que esse seja um tema em voga 

na sua época, não é sobre os dilemas dos seus contemporâneos que ele se proporá 

a tratar. 

 A palavra “paradoxo”, apesar da nossa breve apresentação sobre a ótica de 

dois dos contemporâneos de Rousseau, tende no decorrer do século XVIII a designar 

com frequência uma apresentação problemática da verdade, ela será apenas uma 

etapa em sua busca31. Sendo assim, é necessário retomar o tema como os autores 

                                            
30 Ao fazer essa afirmação, nos apoiamos na seguinte afirmação de Garnier: “ Se é verdade, como não 

se pode duvidar, que a moral é de todas as ciências, aquela sobre a qual o povo foi mais exposto a se 

enganar, ela será necessariamente a mais fecunda em paradoxos e em paradoxos dos mais 

revoltantes” (GARNIER, 1765, p. 312). 

31 Conforme explicitado nas páginas 22 e 23 dessa dissertação. 
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da Encyclopédie definiam a palavra e tratarmos, portanto, do Discurso32 de Rousseau, 

bem como da polêmica que o acompanha33. 

Vimos que no verbete Paradoxe34, escrito por d’Alembert (seção Filosofia) que 

paradoxal é toda aquela proposição que é “[...] absurda em aparência, porque ela é 

contrária as opiniões recebidas e, que, no entanto, é verdadeira, ou ao menos, pode 

receber um ar de verdade” (T. XI, p.894-895). Podemos dizer, portanto, que essa 

definição, estabelecida sob a oposição fundamental entre a aparência e a verdade, 

fará da verdade algo a ser pesquisado além das aparências35. 

  Essa definição é estabelecida sobre a oposição fundamental entre aquilo que 

é verdade e aquilo que apenas aparenta ser e, portanto, faz da verdade uma pesquisa 

além das aparências. Notamos, todavia, que apenas verdades serão dignas de 

                                            
32 Referimo-nos ao Discurso sobre as ciências e as artes (1750). 

33 Afinal, no prefácio de seu texto Garnier já traçará o caminho, não há qualquer intenção de tratar o 

tema entre seus contemporâneos, ainda que se ele pretenda investigar o conceito na questão moral: 

Eu o divido em três artigos. No primeiro, eu remontarei à origem dos 

paradoxos, e eu vou provar que os cínicos os estoicos não podem ser 

considerados como os inventores. No segundo, eu vou tentar resolver o 

seguinte problema: por que os cínicos os estoicos não sendo, absolutamente, 

os primeiros autores dos paradoxos, são os únicos que serão lembrados por 

eles. Finalmente, no terceiro, tentarei descobrir o verdadeiro propósito dos 

paradoxos na moral. (GARNIER, 1765, 310). 

 
34Encyclopédie. Verbete Paradoxe, T.XI, p.894-895. Pode ser encontrado através do link: 

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.10:2678.encyclopedie0513 . 

35 Há um certo elogio do ponto de vista da busca pela verdade por parte dos enciclopedistas, isso é 

sobre o entendimento que eles possuíam da pesquisa que estavam exercendo, isso significa ver que:  

Por pouco que se tenha refletido sobre a ligação entre as descobertas, é fácil 

perceber que as ciências e as artes se auxiliam mutuamente e que há, por 

conseguinte, uma cadeia que as uni entre si. Mas se com frequência é difícil 

reduzir a um pequeno número de regras ou de noções gerais cada ciência ou 

da arte em particular, não menos difícil é encerrar num sistema único os 

ramos infinitamente variados da ciência humana (D’Alembert, 2015, p.47). 

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.10:2678.encyclopedie0513
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portarem o nome de paradoxo, pois estamos interpretando que na visão 

enciclopedista, nosso objeto de investigação, ou seja, o paradoxo, é apenas uma 

visão temporária de uma questão que ainda está em debate, mas que certamente 

encontrará solução. Desse modo, o paradoxo será o lugar e a maneira formal de se 

colocar uma questão, qual quer que seja, em exame. 

 Essa expressão está de acordo com a vontade dos enciclopedistas de passar 

tudo em julgamento. Essa vontade será fonte de embates entre aqueles que se 

colocam como partidários de verdades reveladas, ideologicamente refratários a 

questionamentos. Em resumo, o paradoxo não é para eles uma forma definida de 

falsidade e nem tampouco de verdade, ele dá conta apenas de uma realidade ainda 

muito complexa para ser afirmada, ele não possui nada além de um valor transitório e 

destinado, portanto, ao debate e assim, a uma possível produção de uma nova 

verdade, pois: 

O paradoxo se opõe ao ortodoxo por natureza, como mostrado pela 

etimologia e uso comum da palavra. Por sua própria natureza, o paradoxo 

está em desacordo com o mundo pelo qual foi anunciado. Ele emana de um 

espirito livre desprovido de preconceito, propõe uma opinião pouco habitual, 

excêntrica, vista com estranheza por um grupo social ou intelectual [...]. Os 

autores do século XVIII conhecem e utilizam todos esses recursos do 

paradoxo, mas nem sempre recebiam a aprovação unanime do público. 

Retóricos, homens de letras, filósofos, pensadores, teólogos se interessam 

por seu estatuto e refletem sobre as condições de emprego dessa forma cujo 

o caráter próprio é chocar. Mas as confrontações de reflexões teóricas vieram 

de diversos escritores, mostrando que a reputação do paradoxo no século 

XVIII é bastante ambígua e as razões invocadas a favor ou contra ele não 

são sempre aquelas chamadas pela lógica: é importante, portanto, identificar 

e definir o mais precisamente possível o sentido dessa expressão que soa na 

época como uma censura, a saber: ‘cair no paradoxo’ (CROGIEZ, 1997, P.58. 

Grifo nosso). 

 Parece que o paradoxo sempre traz consigo certo ar de mistério, responsável 

por produzir a suspeita. Seguindo a linha de pensamento apresentado pela citação 

acima, no século XVIII alguns autores diziam que “cair no paradoxo” significava 

sumariamente um erro sem nenhuma ambiguidade e, ainda pior que isso, significava 

a vontade de enganar propositalmente. Porém, se aos olhos das pessoas comuns 
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(que não são nem retóricos, homens de letras, filósofos, pensadores ou teólogos), ele 

tem apenas um caráter ridículo ou pode passar por perigoso em um vocabulário 

teológico, para a filosofia seu valor foi redescoberto, um pouco por vez, no século 

XVIII. 

Pensadores de todas as épocas, mas principalmente os iluministas, colocaram 

em prática algo muito em voga no renascimento, a saber, o exercício de considerar 

uma ideia, ou um objeto, por vários ângulos a fim de dar a reflexão a disponibilidade 

e flexibilidade necessárias.  

 Logo, além dos usos do paradoxo que foram ditos acima e que poderão ser 

retomados quando necessário para continuidade da nossa pesquisa, esse conceito 

pode ainda se configurar em outras duas funções e a saber são elas: uma filosófica e 

uma literária e sendo assim, ele exige dois talentos, quais sejam? “ Um espírito novo 

e uma escrita sedutora” (CROGIEZ, 1997, p. 77). Rousseau possui tanto uma quanto 

a outra e pode ser que seus problemas advenham do fato de seu segundo talento 

camuflar o primeiro. 

 Recobremos, todavia, nossa argumentação. Vimos que para entender o 

paradoxo e como ele se origina devemos pensar que há pelo menos duas formas de 

o interpretar36, a primeira já foi amplamente explicada aqui e é aquela que do ponto 

de vista grego que opõe ao que é ortodoxo, ou seja, que vai de encontro a opinião 

comumente aceita acerca de algo. Há, no entanto, um senso mais usado, ou que 

conhecemos mais em filosofia, que é aquele que diz, segundo a lógica, que o “valor 

de verdade”37 de uma proposição é majoritariamente incerto na maioria de seus 

empregos e, portanto, esse tipo de ideia deve ficar em um primeiro momento 

suspenso38. Levemos em conta essa proposta mais lógica, mas, todavia, ainda 

                                            
36 COLIE, Rosalie L. Paradoxia Epidemica, The Renaissance Tradition of Paradox. Princeton University 

Press, 1966. Nesse livro a autora apresentará tipos diversos de paradoxos, as próprias divisões de 

capítulo do seu livro demostram isso. 

37 Entendemos valor de verdade como aquilo que expressa a veracidade ou a falsidade de uma 

proposição. 

38 É algo natural do paradoxo se chocar com uma concepção que é estabelecida pela lógica binária 

uma vez que ela declara que ou uma afirmação é completamente verdadeira ou é falsa. Pensar que 

alguém que reflete seriamente sobre algum assunto possa propor ideias contraditórias por muito tempo 
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filosófica e a saber, cujo significado se refere a afirmar simultaneamente duas 

proposições que são contraditórias39.  

 Assim como os paradoxos usados de maneira retórica, os paradoxos que estão 

sendo chamados aqui de paradoxos filosóficos também podem apresentar pelo 

menos outras duas maneiras de serem interpretados. Ambos são vistos como dilemas 

que pedem resoluções ou como um tipo de discurso que pode refletir algo que é 

realmente paradoxal sobre o assunto a ser apresentado. O que tentamos fazer aqui, 

antes de nos empenhar em desculpar Rousseau, ou fazer uma apologia sobre o seu 

modo de escrita, é entender em qual sentido o autor genebrino usa o conceito de 

paradoxo acreditando que seja algo mais próximo do que apresentamos por último, 

ou seja, ele expressa algo de realmente paradoxal em sua época, as contradições e 

ambiguidade vividas por ele, algo que, em suma não poderia ser expresso de outra 

forma. Ora, se isso é assim, nas palavras de Salkever (1977-1978, p.204): 

Os paradoxos de Rousseau são algo de primeira importância tanto para seus 

oponentes quanto para seus admiradores: para os primeiros, eles são a pista 

do caráter essencialmente patológico de seu pensamento; para os segundos, 

um obstáculo para o que é verdadeiro e sólido no pensamento de Rousseau. 

 Em Interpreting Rousseau’s Paradoxe (1977-1978)40, o autor busca fazer uma 

análise do pensamento de Rousseau através dos seus paradoxos, partindo como nós 

do entendimento do termo nos contemporâneos do autor de Genebra. Embora em sua 

análise ele elenque muito mais em quais obras Rousseau se refere ao paradoxo, não 

parece haver em seu texto, de fato, uma preocupação em explicar essas passagens, 

a despeito do título; além disso Salkever parece abordar o paradoxo em Rousseau de 

maneira aparente e sabemos que esse é um modo superficial de abordar o tema. Se 

por um lado, essa pesquisa conversa com as ideias apresentadas pelo artigo nós 

                                            
significou reduzir esse tipo de ideias a uma piada condenável feita por parte do autor e, por parte do 

leitor, um julgamento. Corroborando com esse nosso pensamento, M. Crogiez aconselha “a esse 

último, que mostre humildade e seriedade no estudo antes de se arriscar a concluir a invalidade de um 

pensamento por causa de uma contradição interna” (1997, p.77-78). 

39 Como é o caso de alguns paradoxos estoicos, como o paradoxo do mentiroso que por si só, já 

substanciaria a pesquisa de um novo trabalho. 

40 SALKEVER, Stephen G. Interpreting Rousseau’s Paradoxe, in Eighteen Century Studies, vol. 11 nº2. 
Jhons Hopkins University Press, Winter, 1977-1978. 
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também nos distanciamos em relação a algumas de suas afirmações, pois ali, a leitura 

de Rousseau parte de um ponto de vista psicológico e aponta um certo caráter 

patológico ou bipolar na escrita do homem de paradoxos. Nesse último sentido, 

entendemos que não podemos denotar um pensamento do XVIII nesses termos, 

tendo em vista que eles fazem parte do vocabulário da psicologia moderna, instaurada 

como ciência apenas no século XIX, mas apesar dessa faceta, da qual nos 

distanciamos, há um outro aspecto que nos interessa e que abordaremos a seguir. 

Para o século XVIII, como vimos, a falta de clareza de um pensamento paradoxal é 

algo relacionado ou a falta de domino do discurso, ou pior, por saber fazer uso do 

discurso, por ter a erudição necessária para isso, esse recurso é usado 

deliberadamente para confundir o leitor. Ora, questionar o pensamento crítico nada 

tem em conta com esse desejo de analisar psicologicamente o autor e fazer isso “é 

frequentemente irrelevante e algumas vezes pernicioso” (GAY, 1999, p.28). 

 Todavia, ainda na tentativa de compor um cenário aos temas apresentados por 

Rousseau, algumas outras considerações sobre o paradoxo se fazem necessárias 

antes de nos preocuparmos em entender como o autor genebrino enxergava essa 

questão dentro de sua própria obra. 

 Assim, nos detenhamos agora em tentar entender afirmações como as de 

Georges Gurritch que diz que os textos de Rousseau são “uma bagunça de afirmações 

contraditórias” (1971, P.388)41. O que pode levar comentadores, de todas as épocas, 

a esse tipo de pensamento? Talvez, interpretações como essa ocorram devido a 

citações que Rousseau faz em diferentes obras e que são aparentemente 

incompatíveis. Ora, todo o pensamento quando tirado de seu contexto perde a razão 

de ser, seu significa é invariavelmente alterado e, tratando-se de Rousseau devemos 

                                            
41 As interpretações de Rousseau “confuso”, embora populares em certas épocas, são fruto de uma 

leitura tendenciosa e da tentativa de encaixar Rousseau dentro de uma perspectiva ou individualista ou 

sob a ótica de um texto cheio de contradições internas, e sabemos que nenhuma delas correspondem, 

de fato, as ideias de Jean-Jacques. Recolhemos essa afirmação, segundo grifo de Salkever em 

Interpreting Rousseau’s Pardoxes (1977-1978), os méritos do texto não devem ser ocultados por suas 

falhas e podemos, a partir dessa passagem contar com o comentário de Peter Gay, mais uma vez, ele 

nos ajuda a entender a essa concepção, ampla em popularidade, de um “Rousseau confuso”, embora, 

nas palavras dele “os críticos que a subscrevem sejam incapazes de se decidir sobre a doutrina 

rousseauniana é sem importância dada a lógica dedutiva da qual é derivada ou se, como Ivring Babitt 

argumentaria, Rousseau teria se perdido pela falta de método e emocionalismo romântico” (1999, p.14). 
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ter como panorama que suas obras falavam à públicos diferentes e as 

descontextualizar significa, portanto, na mesma medida extirpar seu pensamento. 

 Não pretendemos a apologia de Rousseau ou do seu modo de escrita, como já 

dissemos antes e tão pouco procuramos uma solução para os paradoxos 

rousseaunianos uma vez que concordamos com a afirmação de Peter Gay na 

introdução de A Questão Jean-Jacques Rousseau, a saber: “Um pensador não é um 

quebra cabeça; ele jamais é completamente solucionado” (p.30), nós procuramos 

entender como o filósofo genebrino utiliza o paradoxo acreditando que vai de encontro 

com a última acepção que apresentamos aqui: 

Os paradoxos de Rousseau são um aspecto do estilo de filosofia do autor, 

porque eles refletem sua convicção de que não é possível dar uma única 

resposta para a questão sobre o que constitui a felicidade humana ou melhor, 

nossas vidas (SALKEVER, 1977-1978, p.206) 

 Salkever nos lembra que embora essa discussão, ou melhor, que esse tipo de 

abordagem, seja pouco usual e relativamente nova na formação da filosofia política, 

ela não é única pois se remete, mesmo que não identicamente, à Aristóteles entre a 

virtude moral e a intelectual. Portanto, se isso é assim, devemos insistir que os 

paradoxos rousseaunianos não são um acidente de uma escrita descuidada, mas 

“reflexões necessárias da essência do entendimento de Rousseau sobre a condição 

humana” (Ibidem, p.206) que não é única, mas diversa e complexa.  

 Se queremos tratar da aplicação do paradoxo em Rousseau, se faz necessário 

retomar a obra que o consagrou como “homem de paradoxos”. No Primeiro Discurso 

(1750), Rousseau afirma que o desenvolvimento das ciências e das artes não contribui 

para o aperfeiçoamento dos homens, mas ao invés disso, corrompeu a moral e a 

virtude e por consequência a felicidade se torna impossível de ser alcançada: 

Como o corpo, o espírito tem suas necessidades. Estas são o fundamento da 

sociedade, aquelas constituem seu deleite. Enquanto o Governos e as leis 

atendem à segurança e ao bem-estar dos homens reunidos, as ciências, as 

letras e as artes, menos despóticas e talvez mais poderosas, estendem 

guirlandas de flores sobre as cadeiras de ferro de que estão eles carregados, 

afogam-lhes o sentimento de liberdade original para qual pareciam ter 

nascido, fazem como que amem sua escravidão e formam assim o que 
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chama povos policiados. A necessidade levantou tronos; as ciências e as 

artes os fortaleceram. Potências da terra, amai os talentos e protegei aqueles 

que os cultivam, Povos policiados, cultivai-os; escravos felizes, vós lhes 

deveis esse gosto delicado e fino com que vos excitais, essa doçura de 

caráter e essa urbanidade de costumes, que tronam tão afável o comércio 

entre vós, em uma palavra: a aparência de todas as virtudes, sem que possua 

nenhuma delas (ROUSSEAU, 1978, p.355). 

 Cabe rememorar, mais uma vez, o sentido da Encyclopédie42, porém dessa vez 

o tomar partindo da afirmação acima, desse modo entenderemos porque o Primeiro 

Discurso de Rousseau é visto como paradoxal em sua época. 

 Partindo de afirmações como essas, os opositores de Rousseau o acusaram 

de tentar ganhar notoriedade ao arguir a favor de afirmações pouco sinceras e que o 

colocavam em uma posição paradoxal, pois, como pode um homem que se diz 

honesto escrever um ensaio, promovido por uma academia, a favor da ignorância43?  

 Para responder nossa indagação se faz necessário retomarmos a questão da 

polêmica, que se encontrava, até então, apenas prefaciada na nossa pesquisa. 

Abordar essa questão é algo essencial para entendermos o Primeiro Discurso tanto 

como obra filosófica, quanto sua contextualização histórica bem como para 

compreendermos porque as obras de Rousseau são vistas como paradoxais. 

                                            
42 Cf. introdução dessa dissertação. 

43 O pensamento de Maria Constança Peres Pissarra em Rousseau, a Política como Exercício 

Pedagógico (2005), acrescenta a nossa discussão, pois: 

[...] mais importante que acompanhar as polêmicas e ataques pessoais em 

que se envolveu Rousseau para melhor buscar de que lado da disputa vamos 

ficar é entender seu pensamento e essa assim chamada “contradição” que 

espelha as contradições da época vivida por ele, em que a fruição delirante 

de uma liberdade plena chocava-se com a submissão do indivíduo à 

coletividade presente no nacionalismo em formação. 

Por concordar com o trecho a cima, insistimos que citar a questão da polêmica se faz necessária aqui, 

não para nos envolvermos nela, escolher um lado e nos deixarmos levar por uma espécie de 

“bisbilhotice rasteira” como chamará Peter Gay (1999, p.27), mas antes porque ela nos serve de ponto 

de partida de questões que serão tratadas ao longo desse texto. 

 



38 
 

Abordemos, portanto, a proposta da academia de Dijon, e as respostas que obteve o 

discurso de Rousseau. 

 Em 1749 a academia de Dijon propõe o tema: As ciências e as artes 

contribuíram para a moral44? Esse tema é caro ao século das luzes uma vez que a 

visão aceita é que o progresso das ciências e das artes ajudam o homem a se 

aperfeiçoar, essa ideia é expressa por exemplo no Discurso Preliminar da 

Encyclopédie: 

Do que inferimos que esta obra poderá servir de biblioteca, em todos os 

gêneros, a um homem da sociedade, e em todos os gêneros, excetuando p 

seu, a um sábio de profissão; que desenvolverá os verdadeiros princípios das 

coisas; que apontará para suas relações; que contribuirá para a certeza e 

para o progresso dos conhecimentos humanos; e que, multiplicando o 

número dos verdadeiros sábios, dos artistas notáveis e dos amadores 

esclarecidos, disseminará benefícios pela sociedade (2015, p.245). 

 Ao nos referirmos a questão da polêmica estamos falando da troca de cartas 

que ocorreu entre Rousseau e os autores que escreveram refutações sobre as ideias 

encontradas no Primeiro Discurso. O Discurso de Rousseau surpreende e surpreende 

ainda mais que uma academia celebre o tenha premiado, pois era esperado que a 

resposta fosse elogiosa ao século das luzes, mas tomando o partido que ninguém 

havia tomado, Rousseau responde à questão da academia pela negativa e, a 

academia por sua vez não o premia por concordar com as máximas e ideias expressas 

no Discurso, mas antes por admitir a singularidade do texto45. 

                                            
44 Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63680284/f154.image.r=Si%20le%20r%C3%A9tablissement%20d

es%20sciences%20et%20des%20arts%20a%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20%C3%A9purer%

20les%20m%C5%93urs 

45 A ata da seção de informações de 23 de agosto de 1750 a Academia:  

Coroando a obra de M. Rousseau, não pretendeu, absolutamente, adotar 

suas máximas políticas que não são, em absoluto, o nosso propósito, nem o 

que ele disse sobre a inutilidade de descobertas dos Físicos e dos 

Geômetras, os quais, segundo ele, não contribuem para o Governo do Estado 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63680284/f154.image.r=Si%20le%20r%C3%A9tablissement%20des%20sciences%20et%20des%20arts%20a%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20%C3%A9purer%20les%20m%C5%93urs
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63680284/f154.image.r=Si%20le%20r%C3%A9tablissement%20des%20sciences%20et%20des%20arts%20a%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20%C3%A9purer%20les%20m%C5%93urs
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63680284/f154.image.r=Si%20le%20r%C3%A9tablissement%20des%20sciences%20et%20des%20arts%20a%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20%C3%A9purer%20les%20m%C5%93urs
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 Todavia, não foram os philosophes que se ocuparam em escrever contra 

Rousseau. A refutação que mais se destaca é a do rei Stanislas da Polônia. A crítica 

do rei da Polônia se centra em dois pontos fundamentais do Discurso apontando as 

aparentes contradições que ele contém e tentando as resolver. O rei da Polônia dirá, 

entre outras coisas, que o Discurso de Rousseau busca entreter o público por meio 

de um paradoxo, pois ninguém pode de fato acreditar que a ciências e as artes sejam 

nefastas, para ele quanto mais o homem se instruir, melhor; as ciências e as artes 

contribuem para isso, afinal: “ Se são as Ciências, diz ele, que nos fazem conhecer o 

mal. Que crimes, nós ignoraríamos sem elas? ” (1751, p.13). 

Em respostas a essas críticas46, Rousseau defende tanto sua integridade 

quanto a consistência de seu discurso, dizendo estar combatendo não o 

conhecimento aplicado a indivíduos, mas a povos. Na carta à Beaumont, por exemplo, 

ele ressaltará essa ideia quando diz que percebeu que “o desenvolvimento das luzes 

e dos vícios se fazia sempre na mesma proporção, não em indivíduos, mas em povos” 

(ROUSSEAU,2005, p.78) e ressalta que esse foi um cuidado que ele sempre tomou 

em seus escritos, mas que nenhum daqueles que o acataram foram capazes de 

compreender. 

No Prefácio de Narciso (1752), Rousseau diz que se suas peças e seus escritos 

tenham ajudado em alguma coisa para que os povos sejam menos corrompidos, ele 

                                            
e a pureza dos costumes, a Academia crê que deve conceder o prêmio a 

demonstração de uma questão de fato, a verdade da qual não se pode negar, 

a menos que se registre falsa contra a experiência. (1965, p.297). 

46 É sabido que o discurso causou uma comoção no âmbito literário e os ecos dessa obra foram 

publicados tanto no Mercure de France quanto em panfletos dirigidos contra Rousseau. Diante disso 

Jean-Jacques se posiciona da seguinte maneira: responder as críticas que lhe parecem, de algum 

modo, mais preocupadas com a busca pela verdade do que apenas guiadas pela inveja da premiação 

ou pelo desejo de o caluniar. Assim, as respostas às refutações que se destacam são a Carta ao Padre 

Raynal, Carta a Monsieur Grimm, Carta ao Rei da Polônia e a Última Resposta ao Sr. Bordes. As 

respostas as refutações culminam no Prefácio de Narciso (1752), onde Rousseau diz aos seus 

adversários, ou a todos aqueles que o acusam de ter ido contra suas convicções ao se declarar contra 

as ciências e as artes, que ele só dispõe de uma resposta: “é curta e enérgica e rogo-lhes que a 

considerem como dada” (ROUSSEAU, 1978, p.418). 
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já terá considerado seu trabalho feito47. Portanto, a condenação costumeiramente feita 

sobre seus trabalhos serem contraditórios (pois o autor fala contra as artes por serem 

corruptivas e, no entanto, escreve peças e novelas) perde o sentido, ainda mais se 

lermos o prefácio de Nova Heloísa, onde ele nos diz que “as grandes cidades precisam 

de espetáculos e os povos corrompidos de romances” (ROUSSEAU, 1994, p.23). 

Assim, parece claro que segundo o autor, o acesso as ciências e as artes, 

essencialmente, não melhora os homens, mas sua presença na vida humana se torna 

mais desejável que sua falta, pois o que conta é o potencial modificador que isso pode 

provocar e ainda que não se trata de os resolver, muitos dos aparentes paradoxos de 

Rousseau podem, sem dúvida, serem entendidos se atentarmos para os termos e 

usos que Rousseau dá a cada expressão. 

Peter Gay argumenta que a eloquência de Rousseau foi a responsável por criar 

tantas dificuldades entre seus comentadores. Se lemos a obra do autor genebrino em 

sua totalidade, em momento algum haverá espaços para interpretações ambíguas, 

pois “são elucidadas pelos argumentos sobre os quais repousam” (1999, p.17-18), 

mas se tiradas de contexto, o poder retórico exercido é tão grande que obscurece a 

questão de serem frases ou pensamentos incompletos, Gay esclarece que “usadas 

como slogans, elas distorciam ou destruíam o sentindo que Rousseau lhes queria dar” 

(idem). 

 Devemos lembrar que o próprio Rousseau reconhecia que seu estilo podia 

oferecer certas dificuldades aos seus leitores e Peter Gay ressalta essa questão ao 

nos lembrar da carta de Rousseau a Madame d’Epinay: “Aprende melhor meu 

                                            
47 Referimo-nos aqui a seguinte passagem:  

Se meus Escritos edificaram o pequeno número dos bons, eu lhes fiz todo o 

bem que depende de mim e talvez ainda seja útil os servir: oferecer aos outros 

[homens] objetos de distração, de forma que os impeça de pensar sobre eles. 

Eu me consideraria muito feliz se tivesse todos os dias uma peça que fosse 

vaiada, se pudesse assim conter durante duas horas os maus intentos de um 

só dos espectadores e salvar a honra da filha ou da mulher de seu amigo, o 

segredo de seu confidente, ou a fortuna de seu credor (ROUSSEAU, 1752 

[1978], p.427). 
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vocabulário, cara amiga, caso queiras que nos entendamos um ao outro. Acredita-me, 

minhas expressões raramente têm o sentido usual; é invariavelmente meu coração 

que conversa com o teu, e talvez algum dia perceberás que ele não fala como outros 

fazem”48 (ibidem, p.19). 

A questão que se põe agora e a qual procura se entender é: como através da 

pluralidade de ideias que Rousseau apresenta em diferentes escritos e, justamente 

por isso aparentam contradição, pode haver um único sistema coerente e passível de 

ser explicado? Alguns comentadores da obra do autor genebrino dirão que é 

exatamente o padrão aparentemente contraditório que na verdade refletirá o sistema 

de Rousseau. Quanto a outra questão, nos reservamos a responde-la nos capítulos 

subsequentes dessa pesquisa. 

 Ora, se o que dissemos até agora é verdade, podemos pensar que uma solução 

intrínseca ao quebra cabeça dos paradoxos rousseaunianos é observar aquela que o 

filósofo genebrino provê com amplo fundamento para ideia da abordagem biográfica, 

embora não seja nossa ideia a abordar aqui, pois sua “doutrina” é, de fato, vista como 

reflexo de sua conduta49, pois podemos pensar que outra fonte de mal-entendidos 

entre os interpretes de Rousseau é confundir acontecimentos da sua vida, ou seja, 

informações biográficas como fonte para atividade crítica e, ao fazer isso, surgem 

novas dificuldades além do estilo de escrita adotado pelo filósofo de Genebra, pois a 

explicação biográfica, nas palavras de Peter Gay, “ajudará a explicar por que um autor 

escreve um certo livro, e porque mantém certas crenças – mas o valor objetivo de 

suas doutrinas é independente da história pessoal do seu criador” (idem). 

Michel Launay (1971), por exemplo, argumenta que muitos dos aparentes 

paradoxos de Rousseau e a dicotomia entre sua visão ética e política refletem a 

posição social ambígua do autor e podem ser compreendidos se vistos sob o aspecto 

da situação de vida de pequeno burguês que Rousseau levava. Essa dicotomia 

também é exposta por Starobinski, a dualidade do pensamento de Rousseau é 

                                            
48 Segue nota conforme Gay cita como referência no prefácio de A questão Jean-Jacques Rousseau 

(1999): Março de 1756. Théophilie Dufor (Ed.), Correspondance générale de J.-J. Rousseau. Paris: 

Colin, 1924-1934, II, p.266. Cf. Adiante, p.120-1 

49 Starobinski, por exemplo, exerce com maestria o estudo entre os fatos da vida de Rousseau e a obra 

do autor de Genebra. 
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expressa de maneira explicita – há de um lado o desejo pela transparência e ao 

mesmo tempo uma aspiração pela introspecção.  

 Porém se nossos argumentos se apoiam apenas na dimensão supostamente 

social ou psicológica da obra de Rousseau, bem como na ideia de que seus paradoxos 

são apenas aparentes, corremos o risco de perder o significado da discussão que o 

autor está tentando levantar.  Devemos, por isso, nos colocar o seguinte 

questionamento: É possível, sem ter de recorrer a nenhum outro recurso além daquilo 

que está efetivamente escrito por Rousseau, mostrar que seus paradoxos são parte 

de um posicionamento ético e coerente, ou é necessário concluir que a contribuição 

mais importante de Jean-Jacques ao estudo da filosofia moral e política é aquela de 

preparar o caminho para um melhor entendimento de algum pensador supostamente 

mais lógico e coerente? Antes de tentar achar uma resposta satisfatória para uma 

questão tão capciosa, deveríamos primeiro investigar o que o próprio Rousseau tinha 

a dizer sobre o caráter paradoxal dos seus escritos. 

 Todavia, ainda é preciso levantar uma questão antes de nos debruçarmos 

sobre o que Rousseau tem a dizer em seus escritos. É necessário nos determos um 

pouco mais a pensar na ligação entre paradoxo e preconceito, uma vez que parece 

haver no entendimento desses conceitos questões fundamentais para que possamos 

compor um panorama mais vívido dos dilemas subjacentes as obras de Rousseau. 
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***** 

 

 Segundo a Encyclopédie, o verbete Préjugé escrito por Chevalier de Jaucourt 

(seção lógica), apresenta a seguinte definição:  “falso julgamento que a alma carrega 

da natureza das coisas, após um exercício insuficiente das faculdades intelectuais; 

esse fruto infeliz da ignorância previne o espírito, o cega, o mantém cativo”50.  No 

entanto, a definição encontrada no Dictionnaire Philosophique ou Introduction à la 

Connaissance de l’Homme51 acrescenta ao significado precedente o tornando ainda 

mais esclarecedor para nossa pesquisa, a saber: “Os preconceitos são as opiniões 

que nós recebemos dos outros sem as aprofundar. Nós não devemos receber nenhum 

princípio que não tenhamos submetido em primeiro lugar à consideração da razão” 

(1751, p.273). Podemos, partindo dessas afirmações, dizer que existe uma espécie 

de ligação conceitual entre o paradoxo e o preconceito, pois “não há paradoxo que 

exista sem um julgamento a priori ao qual ele se opõe” (CROGIEZ, 1997, p.85 – grifo 

da autora). 

 Porém, é preciso levar em conta ainda outra questão: O século XVIII pode 

parecer uma época audaciosa e nossa visão foi construída assim devido as escolhas 

que foram operadas por nossa história literária que nos passou uma visão tanto da 

época quanto dos autores muito diferente do que era, porém parece que essa 

pretensa audácia de pensamento detém todos os direitos, pois essa pretensão é 

“perdoada” pela curiosidade intelectual que muitas vezes diz mais do que pode provar 

tendo como objetivo o aumento do conhecimento e se o paradoxo pode ser justificado 

nessa época é apenas por essa curiosidade. Todavia, a palavra paradoxo em si, 

permanecerá condenada52. Rousseau reforçará isso em uma passagem a Carta a 

Beaumont que embora já citada nesse trabalho, sua retomada se faz necessária: 

                                            
50Encyclopédie. Verbete Préjugé, T.XIII, p.284. Pode ser encontrado através do link: 

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.12:640.encyclopedie0513 

51 Dictionnaire Philosophique ou Introduction à la Connaissance de l’Homme, 1751.Disponível na 

Gallica – Bibliothèque Nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2055493 

52 D’Alembert contribui para essa nossa posição ao dizer: “Sem combater o preconceito com os 

paradoxos, ele terá, me parece, um caminho mais curto para o atacar”. D’Alembert, Reflexions sur 

 

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.12:640.encyclopedie0513
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2055493
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Por incapacidade de combater uma verdade nova grita estupidamente ao 

paradoxo como se um paradoxo fosse uma mentira, como se mesmo na 

geometria não houvessem paradoxos e como se esses paradoxos não 

estivessem demonstrados. (ROUSSEAU, 1993, p.91).53 

 Encaminhando-nos para conclusão desse capítulo, podemos pensar, como já 

afirmamos, que o paradoxo no século XVIII é aplicado como uma designação 

negativa. O paradoxo é a opinião infundada e, mais ainda, é oposto a tudo que se 

julga verdadeiro, pecando contra a lógica e as convicções cotidianas; mesmo que no 

fundo expresse algo verdadeiro ou possa receber um ar de verdade, escrever um texto 

desse modo parecerá desdenhoso, ou ainda, que se está mais comprometido com a 

retórica do que com as verdades que pretenderá defender. 

 Paradoxalmente, se seguirmos esse raciocínio, os paradoxos parecem se 

colocar no tempo e na consciência comum de maneira desigual e irregular, pois ora 

são criticados por se apresentarem apenas como forma parcial das verdades que 

pretende desvendar, ora se colocam com sistemas combativos dos preconceitos 

aceitos, que se passam por verdades.  

 Devemos ainda atentar que o posicionamento do leitor determinará sua visão 

da obra, ele será condicionado por seus preconceitos, pelos julgamentos feitos a priori 

do paradoxo. Portanto, declarar que o paradoxo é apenas um joguete de linguagem 

sem valor significativo à filosofia, é o situar entre um divertimento tolo e uma refinada 

perversidade, fazer isso significa na mesma proporção aniquilar qualquer 

possibilidade de investigação. 

 Tendo apresentado esses pontos, a seguir nos ocuparemos em analisar o que 

o paradoxo significa para Rousseau e em qual sentido ele usa esse termo: como uma 

“abordagem”, como “método” ou ainda, se ele o utiliza de outro modo. Embora possa 

parecer ingênuo da nossa parte procurar e propor esse tipo de pesquisa, já tão 

                                            
l’usage et sur l’abus de la philosophie dans les matières de goût, lues à l’ Académie Française, 1770, 

T. IV, p.312. 

53 « [...] Faute de pouvoir combattre une verité nouvelle de crier bêtemente au paradoxe comme si un 

paradoxe était un mensonge ; comme s’il n’y avait pas de paradoxes même en géométrie, et comme si 

ces paradoxes n’ etaient pas démontrés. »  ROUSSEAU, J.-J. Lettre à monsieur de Beaumont, 1993, 

France : Age d’homme, p.91. 
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abordada por tantos, mas não o é. Nossa proposta se torna ainda mais clara quando 

encaramos que nenhum dos termos empregados a cima é usado de forma neutra, já 

que essas palavras, julgadas dessa forma na época de Rousseau, “são o arsenal de 

base dos filósofos que as utilizaram com talento e sucesso” (CROGIEZ, 1997, p.98). 
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CAPÍTULO II 

Jean-Jacques Rousseau, cidadão de Genebra, escritor e homem de paradoxos. 

 

– Estás rindo sem saber de que se trata. Leste Rousseau? 

– Li. 

– Lembras-te daquela passagem em que ele pergunta ao leitor que faria se 
pudesse enriquecer matando, apenas pela vontade, um velho mandarim da 
China, sem sair de Paris? 

– Lembro-me. 

– E então? 

– Pois já estou no meu trigésimo terceiro mandarim. 

Honoré de Balzac, O Pai Goriot.54 

 

 Ao final da primeira parte nos concentramos em tecer as conexões necessárias 

ao entendimento do conceito de paradoxo aos contemporâneos de Rousseau, 

buscando o termo em um vocabulário crítico, teórico e sobre tudo filosófico. Vimos 

também que o paradoxo pode ser usado como uma figura lúdica da linguagem, algo 

que se faz irônica e propositadamente para causar riso ao leitor, posto o absurdo da 

proposição, quase como uma máscara, escondendo seu real significado. No entanto, 

não parece ser desse modo que Rousseau enxerga seu trabalho. Os paradoxos 

rousseaunianos são anunciados sem rodeios, sem jogos, sem emboscadas retóricas, 

mesmo quando usa duplos sentidos ou deixa algo subentendido isso será explicitado 

posteriormente. Ainda assim, podemos nos perguntar a respeito de sua ironia, usada 

como sua intercessora na Carta a Beaumont, quanto a isso, podemos dizer que 

Rousseau não a usa com sarcasmo, uma vez que valoriza muito suas ideias, sua 

missão com as verdades defendidas, para rir-se de seus escritos, ao nosso ver, sua 

                                            
54 Escolhemos essa passagem da obra de Balzac, pois, como o próprio Paulo Rónai (tradutor das obras 

de Balzac para português) nos lembra, rousseauístas e balzaquianos procuraram em qual obra de 

Rousseau se encontrava essa passagem, a busca foi em vão pois na verdade Balzac atribui 

erroneamente a citação ao autor. Um trecho similar a essa questão é encontrado, na verdade, na obra 

O gênio do Cristianismo de Chateaubriand. 
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ironia é antes sinal de entusiasmo do que de humor55 e, portanto, nos debruçaremos 

sobre as ideias de Jean-Jacques Rousseau sobre si e sobre sua obra. 

 Jean Fabre56 afirma que o paradoxo é a “arma essencial” da retórica de 

Rousseau. Levando em conta a afirmação de Fabre, devemos pensar em um estudo 

do paradoxo com Rousseau e não em Rousseau. “Com”, porque o cidadão de 

Genebra mesmo estuda o paradoxo e nos convida a andar com ele nesse estudo. 

Estudar o paradoxo com Rousseau é tomar consciência de que ele supõe as 

dificuldades da tarefa que assumiu quando manda seu Discurso para academia57, 

porque há sempre uma importância política e social, seja na escrita de literatura, seja 

na escrita filosófica. Essa tarefa conduz Rousseau a levantar questões sobre o papel 

das críticas a sua obra, uma vez que ele percebe que muitos dos seus opositores ou 

não o leram ou não os compreenderam, por isso faz a seguinte recomendação: 

Aconselho, pois, àqueles que com tanto ardor procuram reprimendas para 

fazer-me, estudarem meus princípios e observem melhor minha conduta 

antes de acusarem-me de contradição e inconsequência. Se, algum dia, 

perceberam que começo a ambicionar os sufrágios do público, que me 

envaideço de ter feito lindas canções, que me envergonho de ter escrito más 

comédias, que procuro deslustrar a glória de meus concorrentes, que afeto 

falar mal dos grandes homens de meu século a fim de, rebaixando-os, ao 

meu nível, conseguir elevar-me ao deles, que aspiro a lugares da academia, 

que tenha feito a corte às senhoras que dão o tom, que incenso a idiotice dos 

grandes, que, deixando de querer viver do trabalho de minhas mãos, lanço 

                                            
55 Na Carta a Beaumont recolhemos a seguinte passagem de maneira a corroborar com nossa 

afirmação: “Quanto a mim, permaneci sempre o mesmo, mais ardente que esclarecido em minhas 

pesquisas, mas sincero em tudo, até contra mim mesmo; simples e bom, embora sensível e frágil [...]” 

(ROUSSEAU, 2005, p.41). 

56 FABRE, Jean. Realité et utopie dans la pensée politique de Rousseau. Paris,Klincksieck, 1963, p.106-
107. 
57  Rousseau confirma nossa afirmação na seguinte passagem do prefácio do Primeiro Discurso: 

Prevejo que dificilmente me perdoarão o partido que ousei tomar. Ferindo de 

frente tudo o que constitui, atualmente, a admiração dos homens, não posso 

esperar senão censura universal; não será por ter sido honrado pela 

aprovação de alguns sábios que deverei esperar a do público (ROUSSEAU, 

1978, p.331). 
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na ignomínia o ofício que escolhi e faço esforços no sentido de conseguir 

fortuna, se, numa palavra, notarem eu o amor da reputação me faz esquecer 

o da virtude, peço-lhes que me advirtam disso, publicamente, e eu prometo 

deitar, no mesmo instante, fogo aos meus escritos e aos meus livros, e 

concordar com todos os erros que lhes aprouver censurar-me 

(ROUSSEAU,1978, p.427). 

 

Quando se referia a si mesmo como homem de paradoxos, parece que 

Rousseau o fazia sem se desculpar por isso, pois ser paradoxal pode ser uma 

consequência necessária de um pensamento sério; Jean-Jacques ressalta a 

importância e a coincidência de algo ser sério e paradoxal ao mesmo tempo tanto em 

obras como o Emílio, quanto em sua Lettre à Philopolis, argumentando nessa última 

que para combater certos discursos absurdos retirados de seus escritos um tipo 

particular de homem é necessário, a saber “um espírito singular, bizarro e, em suma, 

um homem de paradoxos” (ROUSSEAU, 1755, p.230-236). 

Em Emílio ou da Educação (1762), encontramos certamente a passagem mais 

famosa de Rousseau acerca de seu status sobre ser um homem de paradoxos, ao 

falar sobre educação, eis a célebre frase: 

Ousarei expor aqui a maior, a mais importante, a mais útil regra de toda 

educação? Não se trata de ganhar tempo, mas de perde-lo. Leitores vulgares, 

perdoai meus paradoxos, é preciso cometê-los quando refletimos; e, digam o 

que disserem, prefiro ser homem de paradoxos a ser homem de preconceitos 

(ROUSSEAU, 2004, p.96). 

 Essa passagem corrobora com aquilo que Bento Prado dirá em seu famoso 

artigo O Discurso do Século e a Crítica de Rousseau (2008), Rousseau pretende não 

apenas diferenciar o “homem de paradoxos” do “leitor comum” ou do “homem de 

preconceitos”, ele pretende também diferenciar essas categorias de alguns homens 

que podem ser conhecidos como filósofos. Se isso se configura desse jeito, não 

podemos tomar o “homem de paradoxos” como um simples opositor do “homem de 

preconceitos” (ou não-filósofos, se quisermos), mas, mais do que isso, ele se opõe 

também a certo tipo de indivíduos que não são os “leitores comuns”. O aparente 

discurso paradoxal, não desmerece o valor de suas ideias, na verdade, aponta o quão 
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sério é aquilo acerca do que está se tratando e, ao fazer isso, se distingue de certo 

tipo de filosofia, pois ela pertence ao campo da opinião comum ou do preconceito 

irracional. 

 Para Rousseau, o antônimo de paradoxo não será, portanto, ortodoxo. O 

oposto mais próximo desse conceito será o preconceito, pois esse último “significa 

apenas uma forma de inserção no discurso coletivo” (PRADO JR, 2008, p. 330). A 

questão que se põe quando Jean-Jacques coloca essa frase no Emílio não é mais a 

repetição, a oposição já conhecida, entre opinião e razão, essa oposição segundo nos 

diz Bento Prado “não mais se deixa captar sobre o fundo da hierarquia dos modos de 

conhecimento” (Ibidem, p.329). 

 Pensar o que simboliza essa afirmação significa nos aprofundarmos em uma 

investigação complexa. A análise dessa “simples” frase saída da pena do genebrino, 

entre tantas obras e tantas frases célebres, já nos diz muito sobre seu sistema. Afirmar 

que é um homem dado a cometer paradoxos, pode ferir o que se acreditava ser, no 

século XVIII, um pensamento consistente, dotado de razão e bem executado, mas, 

fazer isso não seria percorrer o caminho oposto daquilo que Rousseau propõe? Se 

temos o intento de responder essa pergunta precisamos nos ater um pouco mais 

sobre o que significa ser um homem dado a cometer preconceitos. Para isso, levamos 

em conta o sentido já apresentado nessa dissertação58. Ora, se colocar como um 

homem, que nos seus escritos, comente uma prática condenável, como o emprego 

de paradoxos é, segundo a leitura que nos aponta Jean-Jacques, ainda melhor do que 

ser um homem que aceita opiniões alheias sem nelas se aprofundar, ou pior, que usa 

como base de análise para essas opiniões apenas a razão que, como sabemos, não 

é suficiente para compreender a complexidade humana para Rousseau. Averiguar 

essas questões também é pensar, em algum nível, sobre como realidades morais, 

filosóficas e linguísticas podem atravancar a comunicação entre os homens. 

Salkever esclarece que uma possível interpretação do papel do paradoxo na 

obra de Rousseau é aquela que diz que eles, os paradoxos, podem ser resolvidos tão 

logo se entenda quais afirmações de Rousseau podem contar como comentários 

circunstanciais. Rousseau confirmará isso ao dizer na Carta a Beaumont: 

                                            
58 Cf. páginas 44 dessa dissertação. 
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 Escrevi sobre diversos assuntos, mas segundo os mesmos princípios: 

sempre a mesma moral, a mesma crença, as mesmas máximas, e, se quiser, 

as mesmas opiniões. Juízos contraditórios, no entanto, foram feitos sobre 

meus livros, ou antes, sobre o autor de meus livros, porque fui julgado pelos 

assuntos de que tratei muito mais do que por meus sentimentos. Após meu 

primeiro Discurso, fui um homem de paradoxos, que brincava de provara 

coisas em que não acreditava. Após minha Carta sobre a música francesa, 

fui o inimigo declarado da nação, pouco faltando para que me tratassem como 

subversivo – dir-se-ia que que o destino da Monarquia estava ligado à gloria 

da Ópera. Após meu Discurso sobre a desigualdade, fui ateu e misantropo; 

após a Carta a d’Alembert, fui o defensor da moral cristã; após a Heloísa, fui 

terno e meloso; hoje sou um ímpio; logo mais, quem sabe, serie um devoto 

(ROUSSEAU, 2005, p.40).  

Ou seja, uma visão adequada dos “aparentes paradoxos” de Rousseau é que 

o título de “aparentes” não pode ser aplicado quando estamos tratando do conceito 

de paradoxo para o autor genebrino, pois, subjacente a ele há não apenas um 

conjunto de princípios consistentes bem como máximas e opiniões correspondentes. 

O homem de paradoxos, corretamente entendido, é coerente como qualquer outro 

pensador sério. Há certamente um paradigma em Rousseau, e mais uma vez, aquilo 

que ocupou seus grandes interpretes no século passado, a saber, a questão da 

unidade teórica de sua obra, vem à tona, uma vez que: 

[...] o compromisso entre ordem e mathesis tem uma história na história da 

filosofia, e sabemos ainda que o modelo matemático não é o guia exclusivo 

do discurso filosófico (MATTOS, 2008, p.14). 

 É justamente ao buscar por esse paradigma que Bento Prado, nas palavras de 

Franklin de Mattos (2008)59, irá dialogar com os maiores leitores e interpretes de 

Rousseau, chegando a ideia de que o fio condutor para uma possível leitura de sua 

obra seria o modelo da retórica, visão com a qual essa dissertação dialoga 

intensamente, uma vez que como já dissemos, os paradoxos são a “arma essencial” 

da retórica de Jean-Jacques. 

                                            
59 Vemos essa ideia é expressa por Franklin de Mattos em A força da linguagem e a linguagem da força 
(2008), texto que serviu de apresentação ao livro A retórica de Rousseau e outros ensaios (2008) de 
Bento Prado Jr. 
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 No entanto, a imagem de um Rousseau consistente parece ser negada pela 

figura que ele nos apresenta em seus escritos autobiográficos que dão amplo suporte 

para sustentar a ideia, segundo nos diz Salkever, de um Rousseau pré-filosófico: “uma 

visão expressa na conclusão de Cassirer que Rousseau (diferentemente de Kant) 

nunca ‘aprendeu a falar a linguagem das ideias claras e distintas’” (SALKEVER, 1977-

1978, p.215)60. 

 Rousseau era capaz, segundo a visão apresentada em Interpreting Rousseau’s 

Paradoxes61, de argumentar contra as mazelas do seu tempo, como o potencial 

malefício do teatro aos moldes parisienses em Genebra, o sistema educacional que 

reforça preconceitos e não conhecimentos, mas, no entanto, não parecia capaz de 

                                            
60 O autor se refere aqui a obra Rousseau, Kant e Goethe – Two Essays. Princeton University, 1970, 

p. 59. Nesse livro, especificamente na conclusão, Cassirer aborda como a escolha da linguagem e o 

modo de escrita de Kant se diferenciam daqueles apresentados por Rousseau, não pretendemos 

explorar essa questão nessa dissertação uma vez que extrapolaríamos o escopo de nossa pesquisa. 

Todavia, podemos nos questionar sobre “as ideias claras e distintas” citadas nessa passagem e, quanto 

a isso, podemos dizer que essa expressão é usada no sentido cartesiano, uma vez que Descartes 

considerava claros e distintos princípios verdadeiros, ou melhor dizendo, ideias que correspondem 

exatamente ao que significam. Estas ideias inatas, claras e distintas, não são inventadas por nós, mas 

produzidas pelo entendimento sem recurso à experiência. Representam as essências verdadeiras, 

imutáveis e eternas, razão pela qual servem de fundamento a todo o saber científico: 

Quando começo a descobri-las, não parece que aprendo algo de novo, mas, 

antes, que me recordo de algo que já sabia anteriormente, isto é, que percebo 

coisas que estacam já no meus espírito, embora eu ainda não tivesse voltado 

meu pensamento para elas. 

E o que, aqui, estimo mais considerável é que encontro em mim uma 

infinidade de ideias de certas coisas que não podem ser consideradas um 

puro nada, embora talvez elas não tenham nenhuma existência fora do meu 

pensamento, que não são fingidas por mim, enquanto esteja em minha 

liberdade pensá-las ou não pensá-las; mas elas possuem suas naturezas 

verdadeiras e imutáveis (DESCARTES, 1979, p.123-124) 

61 SALKEVER, Stephen G. Interpreting Rousseau’s Paradoxes, in Eighteen Century Studies, vol. 11 

nº2. Jhons Hopkins University Press, Winter, 1977-1978. 

 



52 
 

elaborar um sistema de pensamento coerente e consistente62; todavia ele precisava 

se posicionar sobre tais assuntos, como é possível essa dicotomia acontecer? 

Recorremos à Salinas na tentativa de entender essa indagação: 

O escrever sobre política se situa também em um espaço intermediário entre 

um fazer e um calar-se. Ou ainda: um espaço que é limitado por duas figuras 

distintas do falar. Ou nos calamos porque fazemos – a palavra é, então 

supérflua – ou nos calamos porque já não podemos fazer mais nada – a 

palavra é, então inútil. Entre o território da ação eficaz e o da impossibilidade 

da ação, estende-se o domínio da escrita (SALINAS FORTES 1976, p.72). 

  A escrita de Rousseau é paradoxal, porque como nos lembra a Starobinski, 

sua própria condição é paradoxal, confiando-se a escrita o filósofo genebrino se 

esconde para melhor se mostrar (SATAROBINSKI, 2011, p.171), sua escrita está no 

espaço entre aquilo que faz da palavra por vezes supérflua e inútil por outras, não é o 

desvelamento da transparência e, tampouco, é o entroncamento do obstáculo. 

 Sob a leitura apressada de um leigo, Rousseau pode “não ser capaz” de 

sistematizar seu pensamento, mas foi capaz de julgar que a sistematização excessiva 

distorce a verdade natural das coisas. Ele não é menos comprometido com a verdade 

do que são os filósofos, mas sua preocupação é expressa sem se subjugar ou se 

beneficiar de um sistema. O pensamento de Rousseau está situado em um lugar que 

não é nem o sistema produzido pelos filósofos e nem os preconceitos produzidos 

pelos homens comuns. Ele não sistematiza63 seu pensamento propositalmente, fazer 

isso seria ir contra todas as suas máximas e “encontrar um lugar pronto no sistema 

dos valores ‘inautênticos’ a que o mundo se submete” (idem, p.170-171). Ser 

paradoxal pode, por tanto, ter sido o único jeito ou, se preferirmos, estilo apropriado 

de discurso de um “amigo da verdade” como o autor se denomina no Emílio: 

Leitores, lembrai-vos sempre de que aquele que vos fala não é nem douto, 

nem filósofo, mas um homem simples, amigo da verdade, sem partido, sem 

                                            
62 Essa questão foi discutida anteriormente nessa pesquisa e se referir a Rousseau como incoerente 

ou inconsistente configura certamente um erro de interpretação ou falta de leituras das obras de 

Rousseau. 

63 Empregamos o termo aqui no sentido de um sistema lógico-matemático como o de Descartes que 

elenca todos seus argumentos e razões. 
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sistema; um solitário que, vivendo pouco com os homens, tem menos 

oportunidades de impregnar-se de seus preconceitos, e mais tempo para 

refletir sobre o que o impressiona em seu comércio com eles (ROUSSEAU, 

2004, p.124). 

 Os paradoxos de Rousseau, sejam morais, filosóficos, políticos ou meramente 

linguísticos, não podem ser chamados de irracionais, ou de pré-filosóficos apenas 

porque são, ou melhor dito, porque aparentam ser, contraditórios. No entanto, 

podemos dizer que há uma profunda ambiguidade em sua forma de pensar, posto que 

o ser humano é diverso, o modo pelo qual tentará alcançar seus objetivos também 

será e, portanto, diferentes prescrições serão indicadas a diferentes almas e uma vez 

que se escreve em benefício do homem e da verdade, é preciso levar em conta que 

se faz necessário encontrar uma linguagem que seja capaz de falar tanto ao homem 

civilizado quanto àquele que ainda não foi totalmente degenerado. Ainda que pareça 

inconsistente, a escrita de Rousseau reflete essa tensão da procura da linguagem 

apropriada a cada um64, pois apenas um homem louco indicaria benevolência à lobos. 

Sob essa perspectiva a ideia expressa por Rousseau logo no início da carta à 

Beaumont65:  “Que língua comum podemos falar, podemos nos entender e que temos 

um com o outro? ”  (ROUSSEAU, 2005, p. 39). 

 Sem um ponto de vista retórico, não é possível expressar a originalidade da 

perspectiva de Rousseau sobre as ciências e as artes e o próprio autor sabe disso. A 

questão que se põe a cada nova ideia é “como dizer?”, pois em toda nova fase é 

necessário escolher, encontrar não apenas as palavras, mas a aura que provenha o 

valor de novidade daquilo que ele diz. Isso deve ser levado em alta conta, uma vez 

que o tom daquilo que é dito provê o critério e a prova de sinceridade do discurso, isso 

não poderá ser deixado de lado. 

                                            
64 Ou pelo menos uma linguagem que tente dar conta da realidade paradoxal que Jean-Jacques 

percebe em seu século. 

65 Estamos conscientes que Rousseau está se colocando em resposta a Monsieur Beaumont, se 

questionando por que; de qual maneira deveria responder ao arcebispo. Todavia essa indagação se 

faz propícia para nossa afirmação. Afinal para que possamos entender minimamente a mensagem que 

alguém quer nos dizer é necessário que se encontre uma linguagem adequada, que fale às pessoas 

diferentes. 
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 A própria ideia de que é preciso escolher um tom correspondente para 

determinado assunto, algo que não é espontâneo, ou melhor dizendo, algo que não 

acontece espontaneamente, mostra que, em Rousseau, essa sinceridade deve ser 

construída e ordenada em vista da leitura que ele quer inspirar e talvez isso cause 

uma outra discussão e qual seria? Aquela sobre a autenticidade da sinceridade em 

Rousseau, que será deixada de lado por fugir do nosso escopo se queremos tratar 

com seriedade o paradoxo. 

 Quando uma realidade é nova, ela não tem um modelo para se basear que 

corresponda a ela, é preciso, portanto, “inventar” algo com o qual se possa trabalhar, 

é preciso adaptar um modo de falar que esteja atrelado com aquilo que se quer 

demonstrar. A necessidade de usar um tom específico, visto como algo original é 

sentida de modo orgânico por Rousseau, que acreditava que diferentes mensagens 

não poderiam ser entregues por diferentes formas de escrita literária. Ora, se isso é 

assim, deve haver uma maneira que possa expressar melhor aquilo que Jean-Jacques 

quer transmitir, um modo que os outros meios literários ainda não conseguiram que 

fosse feito sem que suas ideias fossem distorcidas. Mostrar isso é, na mesma medida, 

provar que, do ponto de vista dessa investigação, Rousseau escolhe o modo pelo qual 

vai se expressar e isso não está diretamente ligado a um desejo de originalidade, mas 

antes a uma extensa consciência que o cidadão de Genebra possui de que ao 

expressar algo, isso deverá estar profundamente adaptado ao objeto do qual se 

pretende falar 66. 

 Parece que o século XVIII não colocava sob o nome de paradoxal aquilo que 

tange ao campo da literatura ou da filosofia, na verdade, sob esse, julgo que ficariam 

apenas aqueles pensamentos que, nos dias de hoje, diríamos fazer parte de uma 

                                            
66 Vemos essa ideia expressa também por Franklin de Mattos, pois segundo esclarece o autor: 

[...] para Rousseau cada obra se ordena tendo em vista um auditório 

específico, preservando as identidades do ouvinte e do retor. Não há qualquer 

incompatibilidade entre as teses da Carta a d’Alembert sobre os espetáculos 

e A Nova Heloísa, mas apenas diversidade de públicos (MATTOS, 2008, 

p.17). 
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reflexão um pouco estranha, mal formulada ou ainda, tecnicamente excêntrica, dito 

mais diretamente em outras palavras: O que nós chamamos de extravagâncias em 

um texto, argumentos ou ideias, eles chamavam paradoxo. Ou seja, quando era 

preciso julgar algo histórica ou literariamente de maneira não convencional, a crítica 

da época resolvia isso ao chama-lo de paradoxal. Aparentemente, o renascimento 

conhecia mais esse gênero que, sob o nome de paradoxal, produzia um texto literário 

facetado, muito em voga na época, mas o XVIII não o emprega mais dessa maneira67. 

Assim, nós podemos dizer que esse senso de julgamento um pouco atípico e não 

conformista é algo comum nos autores paradoxais, mas é algo também compartilhado 

pelas críticas, que os acusam de excesso de originalidade. 

 Em Transparência e Obstáculo (2011), Jean Starobinski expõe a questão do 

paradoxo inerente a um endurecimento da unidade de si, de um ser mudando por 

natureza; essa oposição, todavia, não acontece de forma amena, há um 

dilaceramento ao desvelar esse acontecimento, é como estar em um quarto escuro e 

abrir as cortinas em um dia de sol, ou em termos platônicos, é como sair da caverna, 

ou melhor dito, é mergulhar nela, se separar da sociedade como um outro e fazer isso 

em detrimento de si, para que não se veja nele algo diferente daquilo que é: 

Escrever e ocultar-se. Fica-se surpreso com a igual importância que 

Rousseau dá a esses dois atos. Mas um não vai sem o outro. Ocultar-se sem 

escrever, seria desaparecer. Escrever sem se ocultar seria renunciar a 

proclamar-se diferente. Jean-Jacques só se exprimirá se escrever e se 

ocultar. A intenção expressiva está em um e no outro gesto, na decisão de 

escreve e na vontade de solidão. Ao romper com os outros, Rousseau 

entende significar-lhes que sua alma não é feita para os prazeres comuns. O 

                                            
67 Morellet em Théorie du Paradoxe definirá que na metade do século XVIII o paradoxo aparece na 

literatura de três maneiras. A primeira é designada para falar sobre as coisas, a segunda que abrange 

as pessoas e a terceira: 

Aquela que dá a personagens tanto antigos como modernos, ideias diferentes 

daquelas que os historiadores nos transmitiram, ou que moldara nosso 

século, que descrevem aqueles que a renomearam ou a voz pública que a 

vangloriaram, que justifica aqueles que elas acusam (MORELLET, 1775, 

p.12). 
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gesto da separação fala tanto quanto o próprio texto (daí a necessidade em 

que nos encontramos de levar igualmente em conta o pensamento de 

Rousseau e sua biografia (STAROBINSKI, 2011, p.172-173). 

 Logo no início de sua jornada como escritor, Rousseau se dará conta de sua 

natureza e a dos outros de sua época são ainda a mesma, mas que há algo que os 

separa, isso o agitará menos do que possuir uma posição retórica, porque ou isso é 

assim ou o resto do mundo o exilará. Jean-Jacques assumirá esse exílio e até mesmo 

o reivindicará, uma vez que isso se transformará em posição de força. Em seu exílio, 

o autor genebrino poderá se expressar sem ressalvas, não estará sujeito nem a 

autoridade, menos ainda a censura ou sob o jugo das convenções sociais, será lá 

onde sua natureza não será mais diferente das dos demais, já que uma vez afastado 

das convenções o homem é capaz de agir como tal e de ouvir a voz da natureza68. 

 De acordo com M. Crogiez (1997) o fato das afirmações de Rousseau soarem 

paradoxais, não são a intenção do autor, mas sim da perversão de todos os valores 

do mundo em que vive e que se nós hoje não acreditamos nisso é claramente a 

evidência que possuímos o espírito corrompido. Ela explica a ânsia que seus 

oponentes sentem pelo abismo do erro no qual estão imersas cada crítica que é 

endereçada a Jean-Jacques, se transmuta assim em prova irrefutável que ele tem 

razão (p.330). Embora um pouco protetiva demais em relação ao autor, Crogiez nos 

ajuda a entender mais sobre a polêmica69 e como isso é algo fundamental para o 

entendimento da visão de Rousseau quanto ao paradoxo, quanto a situação 

intelectual da sua época e ainda sobre a visão da atualidade quanto a essas questões. 

 Rousseau parece menos avesso a simplicidade popular, ele se lança 

especificamente contra a depravação intelectual dos seus pares. Parece ainda que 

                                            
68 Rousseau argumenta em seu Segundo Discurso (1755) que:  

[...] todos os progressos da espécie humana distanciando-a incessantemente 

de estado primitivo, quanto mais acumulamos novos conhecimentos, tanto 

mais afastamos os meios de adquirir o mais importante de todos: é que, num 

certo sentido, à força de estudar homem, tornamo-nos incapazes de conhecê-

lo (ROUSSEAU, 1978, p.227). 

69 Cf. p.32 e 33 dessa dissertação 
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para Jean-Jacques a definição de paradoxo é circunstancial, uma vez que ele é a 

qualidade que prende o mundo das letras a uma ideia que atinge seu universo mental 

e, nos apoiando na hipótese apresentada no parágrafo anterior, se suas ideias são, 

para seus contemporâneos, propensas a paradoxos, bem, isso é para ele prova que 

seu tempo está errado:  

Esse radicalismo não se compreende se não pela certeza intima de ter razão 

que Rousseau possui. Essa certeza é alimentada pela oposição que 

encontra: ao esforçar-se cada vez mais contra Rousseau, seu século, parece 

lhe mostrar que é cada vez mais absorvido em seu erro (CROGIEZ, 1997, 

p.301). 

 

 Consequentemente, o paradoxo, ou aquilo que entendemos sobre o sentido da 

palavra, é definido sobre o contexto circunstancial em que se encontra, afinal “o 

paradoxo de hoje talvez venha a ser uma evidência comum no futuro, como parece 

ter sido no passado” (PRADO JR, 2008, p.329); algo será defendido e considerado 

como paradoxo antes de qualquer exame sério acerca do assunto, sendo assim, ele 

é considerado apenas um jogo ou um erro, ou ainda, qualquer ideia que seja incomum, 

inesperada e/ou excêntrica. Se percebemos as designações de Rousseau como 

apenas mais um entre tantos paradoxos, isso se deve mais a ideologia social, política 

e sobretudo educativa de sua época que aos seus escritos.  

Se, em um primeiro momento, o homem de paradoxos vai recusar a designação 

de suas proposições como paradoxais, pois a considerará pejorativa, ele perceberá, 

ao final, que isso não é uma injuria que ofenda a ele, mas sim a quem a profere, uma 

vez que, como já dissemos, ela é o diagnóstico de um mundo que não consegue mais 

reconhecer a verdade. Rousseau vê na escrita uma missão, algo que se faz em 

benefício aos homens e assume todos os riscos de uma pesquisa pela verdade pois: 

Escrevem-se muitos livros; mas escrevem-se poucos com um verdadeiro 

desejo de atingir o bem. De cem obras que aparecem, pelo menos sessentas 

têm por objetivo interesse ou ambição. Outras trintas são ditadas pelo espírito 

de partido, pela raiva e anonimamente levam ao público o veneno da calúnia 

e da sátira. Dez, talvez, quando muito são escritas com boas intenções: nelas 

diz-se a verdade que se sabe, nelas procura-se o bem que se ama. Sim, mas 
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onde está o homem a quem se perdoa por dizer a verdade? É necessário, 

pois, esconder-se para dizê-la. Para ser útil impunemente, é preciso entregar 

o livro ao público e comporta-se como o mergulhão (ROUSSEAU, 2006, p. 

296). 

 Uma vez que nossas opiniões são as regras de nossas ações (ROUSSEAU, 

2011, p.29) é preciso que elas sejam bem estabelecidas, é necessário que todas 

nossas falhas sejam, portanto, passadas pela técnica das palavras que é, a saber, a 

retórica. 

 Nos Discursos, Rousseau recupera algumas questões mais antigas, todavia, 

está persuadido que suas ideias novas precisam ser propagadas. Reconhecendo no 

prefácio do seu primeiro Discurso que ferirá tudo que constitui a admiração dos 

homens de seu tempo e que nada poderia esperar além de censura (ROUSSEAU, 

1978, p.331)70, Jean-Jacques tem consciência que sua tarefa é ainda mais difícil do 

que supunha, uma vez que criticará as convicções amplamente compartilhadas de 

sua época e, além disso, sua opinião será minoritária, mas sobretudo, ele tem plena 

confiança de que será necessária. Logo, o filósofo genebrino não se mostrará jamais 

tentado a se categorizar por mero conformismo a uma opinião comum, uma vez que 

na vida civil se faz necessário ceder aos avisos recebidos, mas um filósofo jamais 

poderá aceitar esse tipo de atraso em sua vida moral. 

 Ao movimentar os preconceitos que estão arraigados entre seus 

contemporâneos, os quais nunca são postos em questão, Rousseau inverte os 

mesmos provérbios e máximas que dão fórmula a sua época. Se opondo aquilo que 

os leitores esperam, o cidadão de Genebra sustenta para o mundo um tipo de discurso 

diferente do deles e, com isso, a linguagem também possuirá a marca da inversão 

desse discurso, ou melhor dizendo, ela será a realização própria dessa anástrofe: 

Sentimos a força das ideias de Rousseau e é preciso constatar que, para ele, 

as ideias não se reduzem a abstrações, mas são sempre revestidas de 

contextos variáveis ou melhor, elas podem ter nuances diferentes (CROGIEZ, 

1997, p.385). 

                                            
70 Nos referimos a seguinte passagem: “Ferindo de frente tudo que constitui, atualmente, a admiração 
dos homens, não posso esperar senão uma censura universal”. (ROUSSEAU, 331, 1978). 



59 
 

 O paradoxo traz consigo uma conotação de jogo, de astúcia e já vimos que 

essa faceta agrada muito aos matemáticos e aos lógicos, observamos, porém, que o 

modelo matemático não é o único guia para se construir um discurso coerente em 

filosofia e não se deixar confundir por isso é essencial, pois por trás do pretenso ar 

divertido do paradoxo há um grave e autêntico problema de linguagem. Embora já 

tenhamos dito71, é necessário relembrar que Rousseau não usará paradoxo e 

contradição como sinônimos e vemos que desde do Segundo Discurso, ele marcará 

de maneira mais clara a diferença entre contradição, que será sempre empregada 

nesse sentido, e paradoxo, que será um termo empregado mais de acordo com sua 

etimologia, a qual já tratamos aqui, mas a saber, é aquilo que expressa uma ideia 

incomum, mas que não prejudica a verdade72. Sob sua pena, o paradoxo parece se 

apresentar como uma ideia mal aceita pelo público, e, todavia, esse senso dependerá 

sempre da evolução do sentido dessa palavra entre seus contemporâneos. 

 No entanto, Rousseau tampouco oferece suas ideias como paradoxos73, pelo 

menos não no sentido técnico que sua época emprega, ou seja, como mero gênero 

literário. Vemos que ele muitas vezes retoma o rótulo que os outros usam sobre suas 

ideias e mesmo assim, isso não o impede de conservar a estranheza entre eles. Jean-

Jacques observa e conhece suficientemente sua época, isso lhe provê a capacidade 

de julgar como suas ideias serão recebidas e como elas são a verdade e a imagem 

daquilo que ele realmente sente, Jean-Jacques evitará usar o termo paradoxo para as 

designar em suas obras, ele o usa, como já vimos nas passagens precedentemente 

citadas, mas muito mais à maneira de citação, livre de um julgamento que ele sabe, 

ou pelo mesmo espera, por experiência, provocar no seu público. 

 Desse modo, para alcançar a transparência (usando os termos de Starobinski), 

Rousseau pretenderá estabelecer um pacto de leitura que será fundado seriamente. 

Embora esse possa parecer um ideal audacioso, para o escritor genebrino isso é um 

                                            
71 Cf. introdução dessa dissertação. 

72 Fazemos essa afirmação com base na seguinte: “O povo letrado respeita demais seus preconceitos 

para suportar pacientemente meus pretensos paradoxos” (ROUSSEAU, 1978, p. 305). 

73 Rousseau ao contrário de Diderot, jamais dirá: “ Vós quereis que eu vos diga um belo paradoxo? ” 

(in Le temple du bonheur, 1761, p. 168-169). Sabemos que as diferenças entre Rousseau e Diderot 

não se restringem somente a essa passagem e nem nos deteremos em aborda-las aqui, uma vez que 

a extensão dessa pesquisa daria escopo para uma nova dissertação. 
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indicativo de que ele estaria cultivando a franqueza e estabelecendo um imperativo 

de mudança literária. Podemos, por nossa vez, tomar como indicativo dessa vontade 

de Rousseau as citações de autores latinos que ele costuma empregar nas epígrafes 

de suas obras, uma das mais famosas é a escolhida para abrir as Cartas escritas da 

Montanha: “Vitam impendere vero” (a vida pela verdade), essa passagem indica antes 

de tudo um princípio moral ao qual Rousseau recorre em sua escrita, mas também e 

principalmente, uma máxima comportamental pois essa entoação adquire um sentido 

satírico e combativo à todos aqueles que espalham a mentira, o mal entendido, bem 

como aos poderes corrompidos e principalmente a acusação de impiedade que ele 

recebe. Na Carta a Christophe de Beaumont, a citação que Rousseau faz de 

Agostinho74, procurará, segundo nossa visão, ter o mesmo efeito, fazendo do perdão 

um símbolo de magnanimidade do destinatário. 

 É algo desafiador propor uma exposição paradoxal de um pensamento 

consistente, mas como nos lembra Cassirer:  

Rousseau sempre resistiu a noção de que um pensamento só poderia ter 

objetivo e verdade objetiva se aparecesse desde o primeiro princípio numa 

couraça e numa conformação sistemática. [...] num pensador desse tipo, não 

se pode separar o conteúdo e o sentido da razão pessoal de viver 

(CASSIRER, 1999, p. 42). 

 Ao contrário do que seus opositores defendiam, Rousseau recusava a 

contradição, os comportamentos ilógicos ou os julgamentos precipitados; para tentar 

resolver as contradições que vê em seu tempo ele tenta mostrar aos seus leitores 

explicações e projetos que vão na direção contrária daquilo que é apresentado em 

sua época. Essa tentativa será vista, todavia, como apenas mais um paradoxo, o que 

na perspectiva rousseauniana não será problema algum, uma vez que nos parece que 

para o autor, os paradoxos antes de sinônimos de contradição, significam muito mais 

a tentativa de entender uma realidade paradoxal, pois: 

                                            
74 Reproduzimos a citação: “Perdoa-me se me expresso francamente, não para ofender-te, mas em 

minha defesa. Conto com tua seriedade e sabedoria, pois podes considerar a necessidade de 

responder-te que me impuseste” (Agostinho, Epístola, 238 ad Pascent in Carta a Christophe de 

Beaumont, 2005, p.39) 
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Qualquer um que se lançar em sua obra e vir surgir dela a visão do homem, 

do pensador e do artista Rousseau sentirá imediatamente quão pouco aquele 

esquema abstrato de ideias, que costumamos designar como ‘a doutrina de 

Rousseau’, pode captar a riqueza interna que se abre aqui para nós. O que 

se descortina não é uma doutrina fixa e pronta; é ao contrário, um movimento 

de renovação constante do pensamento – um movimento de tamanha força 

e paixão que, diante dele, a salvação na tranquilidade da observação histórica 

“objetiva” mal parece possível (ibidem, p.37). 

Cassirer (1999) nos apresenta o século XVIII como sendo aquele no qual “o 

mundo repousa de forma fixo e pronto” (p.38). Todas as coisas sejam do âmbito da 

Literatura, Filosofia ou Ciência se encontram fundamentadas e seus valores 

assegurados, ou pelo menos, se encontra em vias de ser explicado, estudado, 

entendida, Rousseau será “o primeiro pensador que não somente questiona essa 

segurança, mas também a abala em seus alicerces. Ele nega e destrói na ética e na 

política, na religião na literatura e na filosofia, as formas estabelecidas que encontra” 

(p.38) e não faz isso para alimentar polêmicas ou para assegurar sua retórica, parece 

ser que a crítica se estabelece como cerne do seu pensamento desde seu primeiro 

texto. 

O paradoxo aparece como a tentativa de inserir na discussão um momento 

conceitual de dar as dificuldades uma apresentação problematizada e, assim, passível 

de ser discutida, isso não significa, portanto, uma forma confusa75 de apresentação 

de pensamentos, apenas uma forma diferente. 

Se é verdade que a apresentação ordenada das nossas razões é capaz de 

prover àquele que nos ouve, ou lê uma certa concepção de verdade, ou ainda, um 

modo de relação a ser estabelecida com a obra e mais, se isso é uma relação aceita 

no século XVIII, Rousseau fará justamente o oposto, uma vez que ele expõe ideias 

complexas sem as reduzir a um quadro teórico que apenas serve para amortizar os 

                                            
75 Contamos mais uma vez com o comentário de Peter Gay, que nos diz que alguns críticos tinham 

perdido o interesse na questão do individualismo ou coletivismo em Rousseau, mas ao buscar expandir 

seu horizonte interpretativo “não negaram o caráter paradoxal de muitas afirmações de Rousseau, mas 

concordaram com ele sobre o fato de que tais paradoxo não comprometiam sua consistência 

fundamental” (GAY, 1999, P.21). 
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objetos de pensamento a uma definição aos moldes matemáticos e/ou lógicos, o quê 

na posição do filósofo genebrino não poderá acontecer. 

Ora, não reduzir as verdades humanas a uma acepção lógica significa na 

mesma medida se lançar na difícil tarefa de as expor em sua própria complexidade e 

suscitar assim a reformulação da verdade e, portanto, ser capaz de 

[...] conservar legitimamente um pensamento reflexivo, argumentativo, aberto 

e que leve em conta tudo o que as ciências omitem por princípio: a 

diversidade, a imperfeição humana, ou, para resumir, a liberdade (CROGIEZ, 

1997, p. 437). 

 Salinas no seu livro Rousseau o bom selvagem nos diz que o homem de 

paradoxos “é, por excelência, o autor sobre qual todo mundo se julga apto a discutir, 

sem se dar ao trabalho de ler de fato sua obra” (SALINAS FORTES, 1989, p.2)76. 

Embora a ideia que temos hoje de Rousseau, seja muito diferente daquela percebida 

em seu tempo, muito do seu pensamento se perde na imagem de sua filosofia estar 

repleta de questões paradoxais ou contraditórias, perde-se no leitor de hoje em dia 

questões fundamentais pela falta de leitura da sua obra quando na verdade, estamos 

em uma posição vantajosa ao lê-lo, pois não precisamos mais o ofuscar ou o 

condenar. Sobre esse assunto, temos também que considerar as palavras de Peter 

Gay:  

Muitos, ainda que certamente não todos, dos leitores contemporâneos de 

Rousseau, levando em conta a supremacia da vontade comum, a 

obrigatoriedade da liberdade dos homens, a religião civil, e olvidando o 

restante de seus escritos, concordarão com Taine e Barker. Efetivamente, é 

moda ver-se em Rousseau um totalitário – um “totalitário democrático” talvez, 

mas ainda assim, um totalitário (GAY, 1999, p. 13).  

                                            
76 Nesse ponto, podemos falar um pouco da escolha da nossa epígrafe. Sabemos que Balzac foi leitor 

de Rousseau, há inclusive uma vasta bibliografia da relação intertextual entre os autores. No entanto a 

citação errada é um exemplo claro das apropriações de ideias de Rousseau, sem que essas ideias 

correspondam realmente ao que ele disse. 
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 Essa passagem nos mostra que a interpretação de Rousseau dependerá da 

época que o lê. É sabido, por exemplo, que a leitura do autor genebrino como um 

totalitário77 não é mais algo mais tão usual. Sabemos também, que não é mérito 

exclusivo do paradoxo causar polêmica em torno do modo de escrita de Jean-

Jacques, outros conceitos empregados (como, liberdade, trabalho, etc.) aparecem 

igualmente quando se trata de provar porque Rousseau é contraditório. 

 Todavia, acreditamos que mais do estilo ou mero acidente que marca sua obra, 

o paradoxo é uma estrutura dinâmica do seu pensamento: 

Sob a pena de Rousseau o paradoxo não é uma figura ornamental, ela é a 

expressão necessária, mas ao mesmo tempo conscientemente assumida de 

um pensamento paradoxal (CROGIEZ, 1999, p.589). 

 Parece haver em Rousseau uma diferença entre aquilo que chamamos figura 

de estilo e o que conhecemos como figura de linguagem, discutir o paradoxo em sua 

obra é percorrer um pouco essas duas questões que ainda não estão bem definidas. 

Porém, a medida que nossa pesquisa avança, o interesse por essa diferença diminui, 

pois, uma vez que há um sistema, ou uma teoria literária, estabelecida o sentido e a 

                                            
77 Referimo-nos aqui a uma leitura de Rousseau, muito em voga em uma geração de comentadores, 

pois o colocando em diálogo com a atualidade, ou com pensadores precedentes, como Marx ou 

Durkheim seu pensamento pode ser entendido como defensor do totalitarismo, tendo em vista seus 

comentários sobre a vontade geral e sobre a soberania, devemos, no entanto, ter cuidado com 

interpretações muito gerais e que se fazem sobre um viés muito contemporâneo do cidadão de 

Genebra, pois concordamos com a afirmação de David Gauthier que diz:  

Eu hesitaria antes de acusar Rousseau de defender o totalitarismo moderno. 

Mas o mais semelhante a ele no mundo da Antiguidade foi Esparta, cujas 

instituições ele aprovava. E na sexta das Cartas escritas da montanha 

Rousseau diz que os leitores do Contrato social dirão que ele escreveu “a 

história do governo de Genebra”. Aquela oligarquia calvinista rígida não é 

modelo para pensadores democráticos (GAUTHIER, 2013).  

Disponível em:  

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4896&secao=415 

 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4896&secao=415
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expressão daquilo que queremos dizer não são mais separáveis, em Rousseau isso 

não será diferente, pois afinal, o que significará de fato dizer que existe uma diferença 

entre o que é o estilo de escrita do autor e o que se coloca como figura de 

pensamento? Podemos dizer, que estabelecer essa diferença só tem função se 

justificarmos nossos argumentos dizendo que privilegiamos um ponto de vista ao 

invés do outro. 

 Tendo em vista que o paradoxo é a forma de escrita que Rousseau encontra 

para expressar a riqueza de diferenças que é o fenômeno humano, não podemos dizer 

que esse é um conceito reducionista, ao passo que ele é o termo apropriado quando 

se quer mostrar a complexidade dessas relações. 

 Em um primeiro momento, Rousseau tem em conta, assim como seus 

contemporâneos, que sob o termo paradoxo está uma proposição chocante, porque 

aparentemente se opõe a verdade. No entanto, diante da oposição conceitual entre 

paradoxo e preconceito, já abordada precedentemente nessa dissertação78, Jean-

Jacques assume um papel polêmico a favor de seus ideais e contra a inércia 

intelectual, a saber: é melhor ser um autor inclinado à paradoxos do que à 

preconceitos. A partir daí o autor genebrino procurará esclarecer que o sentido que 

ele emprega em suas obras não é mais aquele combatido pelos autores de sua época; 

esse posicionamento o levará a uma apresentação de suas ideias como uma espécie 

de renovação do que seria por excelência o estilo do paradoxo, ou seja, um jogo de 

ambiguidades e ideias rápidas, por uma abordagem mais argumentativa e reflexiva e 

não alusivamente rápida. O pensamento de Rousseau não é, portanto, um 

aglomerado de escritos contraditórios, nem um monte de ligações desconexas, mas 

sim um pensamento controlado e completo.  

 Desse modo, recorremos ao Prefácio de Narciso (1752). Embora o propósito 

da composição desse texto tenha sido acompanhar a peça, Rousseau o escreve muito 

tempo depois, na época do primeiro Discurso (1750); esse escrito trará luz a nossa 

interpretação que opõe conceitos já abordados na nossa explicação, que são, a saber, 

os paradoxos e preconceitos. Sendo assim, nos reportamos novamente a Bento Prado 

Júnior (2008), que nos dirá que a denúncia do preconceito não é apenas uma 

                                            
78 Cf. páginas 34, 35. 
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operação epistemológica da parte de Rousseau, mas sim o que podemos chamar de 

“crítica da ideologia” (PRADO JR, 2008, p.330). 

 A escrita de Rousseau, como já dissemos, está na contracorrente do que seu 

século esperava, é sabido e veremos no capítulo a seguir que seu primeiro Discurso 

já mostrava isso, a escrita de Jean-Jacques de acordo com o que nos diz Bento Prado: 

[...] está de alguma maneira condenada ao mal-entendido. Desde o início, o 

paradoxo tende a parecer “puro” paradoxo, jogo verbal e provocação gratuita. 

Daí a necessidade de alertar constantemente o leitor, de explicar as regas da 

crítica: a difícil necessidade de explicar o paradoxo, de fazê-lo atravessar o 

elemento adverso do preconceito, onde fatalmente tende a dissolver-se 

(idem). 

 É no Prefácio de Narciso que a oposição entre paradoxos e preconceitos se 

caracteriza também como oposição entre crítica e ideologia79. O Prefácio torna 

pensável uma nova interpretação do Discurso, é como se Rousseau fizesse, ele 

mesmo, uma análise da sua obra e com isso a visão em que “a crítica das ciências e 

das artes não é uma crítica metafísico-moral que as visa no absoluto, mas uma crítica 

de sua função ideológica no presente histórico” (idem), é no Prefácio que Jean-

Jacques tenta explicar os paradoxos do Primeiro Discurso para que ele não cai no 

preconceito.  

 As ideias apresentadas precedentemente aqui nos serviram para refletirmos 

sobre de que maneira o paradoxo se configura; fizemos isso através de uma 

contextualização histórico-filosófica do conceito de paradoxo/paradoxal. Vimos 

também que por definição, paradoxo e contradição não podem ser tomados como 

sinônimos e, além disso, percebemos que para Rousseau o que se opõe ao paradoxo 

não é o ortodoxo, a contraparte mais próxima desse conceito seria o preconceito. 

Logo, as passagens precedentes dessa dissertação, mais especificamente desse 

capítulo, tiveram a intenção de mostrar como o paradoxo é visto pela perspectiva 

                                            
79 Na interpretação de Bento Prado, a ideologia para Rousseau é própria das sociedades corrompidas, 

a crítica que ele faz a ideologia e a critica as ciências e as artes é justamente para mostrar que elas 

estão a serviço de uma ideologia. Não é uma crítica à cultura enquanto formadora de moral, mas 

enquanto servidoras da ideologia que ajudam a afirmar contradições do poder. 
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rousseauniana, isto é, como dentro da estrutura do seu pensamento Jean-Jacques 

entende qual papel o paradoxo desempenhará no interior dos seus escritos e 

principalmente entre as obras que escolhemos e as quais já nos referimos80. 

 Desse modo, faz-se necessário retomarmos nosso projeto de investigação, 

uma vez que cremos já ter exposto alguns dos pontos que nos propomos tratar, nos 

ocuparemos agora em analisar o lugar e o papel do paradoxo no Discurso Sobre as 

Ciências e as Artes para, finalmente, entendermos o que esse conceito significará 

dentro dessa obra e qual a função do discurso paradoxal de Jean-Jacques como 

crítico de seu tempo. 

  

                                            
80  Essas Obras são, a saber, o Prefacio de Narciso (1752), O Discurso sobre as Ciências e as Artes 

(1750) e a polêmica do em torno do discurso, ou seja, as refutações ao discurso e as respostas de 
Rousseau. 



67 
 

CAPÍTULO III 

O paradoxo no Discurso sobre as ciências e as Artes. 

 

Não sei se, durante sua vida, Rousseau foi perseguido como acreditou. Mas 

já que tudo indica que ele não cessou de o ser depois de morto, atraindo para 

si paixões hostis e, até esses últimos anos, o ódio, o furor deformante e a 

injúria de homens aparentemente sensatos, é preciso admitir que havia 

alguma verdade na conjuração de hostilidade de que ele se sentiu, 

inexplicavelmente, vítima. Os inimigos de Rousseau demonstram um zelo 

que justifica Rousseau. 

Maurice Blanchot, O Livro por vir. 

 

 Uma vez que já pensamos sobre como se desenvolve a polêmica entorno na 

publicação do Primeiro Discurso81, podemos pensar agora na sua composição como 

um todo. Sabemos que esse trabalho rendeu a Rousseau uma celebridade súbita82, 

mas a reação que provocou, determinou também a sua futura condição de autor 

perseguido. 

 O Primeiro Discurso causa tamanho furor pois a posição que Rousseau 

defende marcará uma ruptura entre seu pensamento e os dos filósofos, ela está 

prenunciada já na epígrafe do texto, escolhida para a publicação: Barbaries hic ego 

sum, quia non intelliger illis (para eles sou bárbaro, porque não me compreendem). 

                                            
81 Publicado por Pissot, em Paris, 8 de janeiro de 1751. No entanto, o Mercure de France indica como 

a data de publicação, na segunda metade de novembro 1750. 

82 No prefácio de sua edição ao Discurso Sobre as Ciências e as Artes, Jacques Berchtold nos diz que:  

“Jamais um prêmio (mesmo parisiense) conheceu e nem conhecerá jamais uma celebridade 

comparável aquela que se atribui ao ganhador do prêmio de Dijon de 1750” (BERCHTOLD, 2004, p.7-

8). François Bouchardy adiciona outro ponto interessante sobre a composição do Primeiro Discurso e 

a polêmica que o acompanha, nos dizendo que Rousseau o compôs “em menos de seis meses (outubro 

de 1749 – março de 1750). As respostas as refutações em menos de um ano (junho de 1751 – abril de 

1752) ” (BOUCHARDY, 1996, p.15). 
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Jean-Jacques se reconhece como bárbaro do seu tempo e a sociedade também o 

reconhecerá como tal, como aquele que pensa diferente. 

  A academia de Dijon, ao propor essa indagação, esperava uma exortação do 

Iluminismo e de todos seus progressos, no entanto, Rousseau não responde 

exatamente à pergunta, ou melhor dizendo, ele escolhe a tese oposta e podemos nos 

indagar por quê?  

Pelo paradoxo, afirmará Diderot e sob minha influência. Rousseau dirá ao 

contrário que ela o fez tomar consciência, definitivamente, do que viria a se 

revelar a chave de todo seu pensamento: ciências e artes, cultura, diríamos 

nós, tiveram e sempre terão um efeito nocivo, imoral e vão de encontro a 

verdadeira felicidade do homem e de uma sociedade justa. Portanto, uma 

primazia absoluta deve ser dada aos bons costumes (VARLOOT, 1987, p.8-

9). 

 Rousseau nos diz qual será o objetivo do seu ensaio já nas primeiras linhas do 

prefácio: 

Eis aqui uma das maiores e mais belas questões jamais agitadas. Não se 

trata de modo algum, neste discurso, dessas sutilezas metafísicas que 

dominavam todas as partes da literatura e das quais nem sempre são isentos 

os programas da academia, mas de uma daquelas verdades que importam a 

felicidade do gênero humano (ROUSSEAU, 1978, p.332). 

 

 Jean-Jacques deixa muito claro ao anunciar seu discurso que não tratará de 

sutilezas metafísicas, mas de verdades que importam a felicidade humana. Há ainda 

mais, ele sabe que sua posição não agradará nem aos letrados e nem as pessoas da 

moda, afinal ele estava ferindo de frente tudo o que constituía a admiração dos 

homens (idem). 

 Desse modo, o Discurso começa com a seguinte questão: o reestabelecimento 

das ciências e das artes contribuiu para aprimorar ou para corromper os costumes? É 

a essa questão que Rousseau pretenderá examinar no decorrer da obra. Podemos 

encontrar o tom dessa resposta mais uma vez pela epígrafe do seu texto, uma citação 

de Horácio “decipimur specie recti” (enganamo-nos pela aparência do bem), ou seja, 
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ainda que o reestabelecimento das luzes aparente ser boa, que ela é por inteiro essa, 

isso acarreta também algum dano. Além disso, é também em seu primeiro Discurso 

que encontramos a crítica a ideologia sobre as ciências e as artes serem ferramentas 

que desenvolvem o ser humano. A ideologia é, segundo define Bento Prado (2008) o 

discurso de uma sociedade fendida, pois, “embora a ideologia recubra e esconda o 

interesse do rico ou do poderoso, ela serve também, ao menos em parte, ao interesse 

do podre e do oprimido” (PRADO JR, 2008, p. 336). A ideologia é, portanto, algo 

próprio das sociedades corrompidas, a crítica que Jean-Jacques faz é a ela, a crítica 

as ciências e as artes é justamente para mostrar que elas estão a serviço da ideologia, 

todavia, isso não constitui um julgamento da cultura enquanto formadora de moral, 

mas enquanto servidoras da ideologia que ajudam a afirmar as contradições da 

sociedade83.  

 Na introdução do Discurso, Rousseau afirma: “não é em absoluto a ciência que 

maltrato, [...] é a virtude que defendo, perante a homens virtuosos” (ROUSSEAU, 

1978, p.333)84, isso significa que o conceito de virtude será de absoluta importância 

na obra de Jean-Jacques, além disso seu objetivo fica claro: Se trata de salvaguardar 

a virtude e não de uma recusa do conhecimento humano. Tendo em vista essa linha 

                                            
83 Rousseau, como aponta Bento Prado Júnior (2008, p. 331) faz um simulacro do Primeiro Discurso 

no Prefácio de Narciso, mas faz também um simulacro de si mesmo ao se colocar como autor, que ele 

diz não ser, mas, no entanto, escreve. O paradoxo que Jean-Jacques usa funcionará também como 

seu aparato crítico. 

84 Nesse sentido, o partido que Rousseau toma não é o de defensor das ciências e das artes e 

tampouco será de se pôr contra elas, mas antes aquele que diz respeito ao homem, que mesmo que 

não saiba nada, nem por isso se despreza e por tanto, vista desse ângulo, sua afirmação faz ainda 

mais sentido. O motivo de defender a virtude o encoraja, mas há outro que o incita, que é:  

[...] depois de ter sustentado, de acordo com as minhas luzes naturais, o 

partido da verdade, seja qual for meu sucesso, há um prêmio que não poderá 

faltar-me e que encontrarei no fundo do coração (ROUSSEAU, 1978, p.333). 
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de argumentação inicial, Rousseau dividirá seu texto em duas partes85, a primeira 

trará induções históricas, partindo da sucessão cronológica das civilizações; a 

segunda tratará das ciências e das artes em si com a intenção de mostrar o que 

deverá resultar de seu progresso86. 

  Assim, Rousseau começa pelo elogio da cultura, se referindo ao homem que 

deixa seu estado de original inocência para alcançar um mundo iluminado pelas luzes 

da sabedoria: 

É um espetáculo grandioso e belo ver o homem sair, por seu próprio esforço, 

a bem dizer, do nada; dissipar, por meio das luzes de sua razão, as trevas 

nas quais o envolveu a natureza; elevar-se acima de si mesmo; lançar-se. 

Pelo espírito, às regiões celestes; percorrer com passo de gigante como o 

sol, a vasta extensão do universo; e, o que é ainda maior e mais difícil, 

penetrar em si mesmo para estudar o homem e conhecer sua natureza, seus 

deveres e seu fim (ROUSSEAU, 1978, p.334). 

 Devemos partir do fato que a ideia de natureza é aquilo que determina o homem 

enquanto tal e, portanto, entendida em linhas gerais, a natureza terá um caráter 

providente é ali que o homem encontra o que lhe é próprio.  Uma vez que isso se 

configura desse modo, não somos mais capazes de perceber o que é natural ao 

                                            
85 Jacques Berchtold explicita que:  

A composição em duas partes é familiar ao júri de Dijon, bem como aos 

leitores letrados, ela segue a tradição retórica da dissertação e permite fazer 

primeiro uma investigação histórica (onde conclusões são tiradas de 

exemplos significativos) seguido de uma análise das artes, das ciências e da 

moral é considerada a partir de uma série de hipóteses (BERCHTOLD, 2004, 

p. 10.) 

86 Jean Varloot, diz no prefácio da sua edição ao Discurso das ciências e das artes que “a gradação 

imaginada por Rousseau, é tão lógica quanto natural: por letras, ele entende ler e escreve, por ciências 

os conhecimentos adquiridos pela leitura, por pensar o conteúdo dos escritos” (VARLLOT, 1987, p.45). 

Além disso, o homem em sociedade se afastando do seu estado original, mais ele perder em força e 

coragem na aquisição das técnicas que, no lugar de o emancipar, faz dele um ser mais e mais 

submisso. Contrariamente ao homem natural, autossuficiente, o homem em sociedade depende do 

progresso constante das ciências e das artes. 
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homem em sociedade, corrompido e degenerado, é preciso que nos voltemos para o 

que se encontra no interior dessa carapaça, tal qual a estátua do deus Glauco87. 

 A natureza será o estado primeiro no qual a humanidade se origina, ela é, 

segundo o autor genebrino nos lembra no Segundo Discurso, algo que está aquém 

de qualquer discurso ou representação e nas palavras de Franklin de Mattos “ela é o 

absoluto enquanto a vida social é o relativo” (MATTOS, 1997, p.10), pois segundo ele 

nos esclarecerá: 

[...] o absoluto, por definição, não é representável (Salinas insiste que a ideia 

de Natureza, para Rousseau, como a de Deus para Kant é sobretudo uma 

ideia reguladora, que orienta nossas observações, e a qual nossa finitude 

nunca poderá das um conteúdo efetivo (ibidem, p.11). 

 Essa breve explicação sobre o conceito de natureza se fez necessário, pois 

uma vez que esse é o diagnostico que Rousseau faz alguns parágrafos depois, o tom 

inicial do discurso muda radicalmente posto que: 

Como o corpo, o espírito tem suas necessidades. Estas são o fundamento da 

sociedade, aquelas que constituem seu deleite. Enquanto o governo e as leis 

atendem à segurança e ao bem-estar dos homens reunidos, as ciências, as 

                                            
87 Não se trata de aprofundar a questão aqui, mas no Segundo Discurso, Rousseau ao se questionar 

sobre como o homem poderá se ver, tal qual o fez a natureza, mesmo depois de todas as mudanças 

produzidas pelo tempo e pelas coisas. O autor genebrino, retomará o mito platônico de Glauco que 

[...]com o tempo, o mar e as intempéries tinham desfigurado de modo que 

assemelhava mais a um animal feroz, do que a um deus, a alma humana 

alterada no seio da sociedade por milhares de causas sempre renovadas, 

pela aquisição de uma multidão de conhecimentos e de erros, pelas 

mudanças que se dão nas constituições dos corpos e pelo choque contínuo 

das paixões, por assim dizer mudou de aparência a ponto de tornar-se quase 

irreconhecível [...] (ROUSSEAU, 1978, 227). 

Jean Starobinski (2011) dirá que há um “quase” que devolverá todas as esperanças, pois, ainda que a 

identidade natural do homem tenha sido destruída irremediavelmente, sua alma e essência 

permanecerá sempre a mesma, ainda que as intemperes a mascarem.  
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letras e as artes, menos despóticas e talvez mais poderosas, estendem 

guirlandas de flores sobre as cadeiras de ferro de que estão eles carregados, 

afogam-lhes o sentimento dessa liberdade original para qual pareciam ter 

nascido, fazem com que amem sua escravidão e formam assim o que se 

chama povos policiados. A necessidade levantou os tronos; as ciências e as 

artes os fortaleceram (ROUSSEAU, 1978, p.334). 

 Desse modo, a crítica que vai se estabelecer conforme o desenvolvimento do 

texto de Rousseau é posta, desde o começo do Primeiro Discurso, a saber: o saber 

não faz dos homens melhores e nem mais felizes. A tese sustentada por Jean-

Jacques é paradoxal a medida que ele defende que aquilo que os philosophes 

entendem como progresso é, segundo a sua visão, um retrocesso, pois apenas as 

técnicas avançam, mas o homem não. Na realidade, o homem, à medida que caminha 

para o conhecimento, não está se emancipando, mas se afastando de si e da sua 

liberdade original. Ao demonstrar um conceito paradoxal, Rousseau está operando 

um desvio metódico88, isso é, a aparência de aceitar uma opinião e a retomar contra 

ela mesma descobrindo, assim, a sua falibilidade e/ou seu absurdo, posto que a 

pretensão do autor genebrino é abalar a confiança que seu século possui de si, pois 

como nos lembra Victor Goldschmidt: “o discurso se propõe, de toda maneira, a instruir 

e a desiludir” (1974, p.22). 

Os povos policiados são “escravos felizes”, cultivam talentos que não são úteis 

a nada e é a isso que devemos nossa corrupção: 

[...] vós lhe deveis esse gosto delicado e fino com que excitais, essa doçura 

de caráter e essa urbanidade de costumes, que tornam tão afável o comércio 

entre vós, em uma palavra: a aparência de todas aas virtudes, sem que se 

possua nenhuma (ROUSSEAU, 1978, p.335). 

 Essa falsa aparência de virtude produz nos homens uma conformidade que, 

por sua vez, também é falsa, pois o homem se mostrará mais humano quanto maior 

sua opulência e não conforme seu caráter: 

                                            
88 A expressão “desvio metódico” é empregada por Bruno Bernardi em La fabrique des concepts – 

Recherches sur l’invention conceptuelle chez Rousseau (2006). O autor nos lembra ainda que uma 

outra figura do paradoxo, da qual Rousseau se utiliza é “aceitar formalmente uma proposição para 

subverter sua significação sem se declarar formalmente” (BERNARDI, 2006, p.176). 
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Como seria doce viver entre nós, se a contenção exterior sempre 

representasse a imagem dos estados do coração, se a decência fosse a 

virtude, se as nossas máximas nos servissem de regra, se a verdadeira 

filosofia fosse inseparável do título de filosofo (idem). 

 Ser um homem virtuoso é diferente de apenas parecer um homem virtuoso; “a 

aparência não é menos estranha à virtude, que constitui a força e o vigor da alma” 

(ibidem, p.336). A aparência uniformiza o que por natureza não é igual e se o homem 

do qual falamos é um homem bem formado, ele desprezará essa artificialidade, que o 

atrapalha mais do que ajuda. Do mesmo modo como as roupas e costumes 

corrompidos constrangem e retiram a liberdade do recém-nascido em Emílio (1762)89. 

  Artificializar aquilo que é natural e aceitar essa artificialidade como se fosse 

nosso estado natural é o efeito mais nefasto que as artes podem produzir pois “Antes 

que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem 

apurada, nossos costumes eram rústicos, mas naturais [...]” (ROUSSEAU, 1978, 

p.336). De acordo com seu modo de agir e não pela opulência que se determinava o 

caráter de um homem. Se isso é assim, o que mudou então? Segundo Rousseau, não 

foi a natureza humana, mas a percepção do homem que se corrompeu com seus 

costumes, pois antes ao primeiro olhar eles eram capazes de se reconhecerem por 

aquilo que eram. 

 A polidez e os costumes fazem com que “[...]não se ouse mais parecer tal como 

se é, 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” (ibidem, p.336-337). 

                                            
89 Não nos aprofundarmos nessa questão aqui, pois ela não faz parte do escopo dessa pesquisa, mas 

nos referimos a seguinte passagem: 

Mal a criança saiu do ventre da mãe e mal gozou da liberdade de movimentar 

e esticar seus membros e já lhe dão novos laços. Põem-lhe fraldas, deitam-

na com a cabeça presa e com as pernas esticadas, com os braços pendentes 

ao lado do corpo; é envolta em panos e bandagens de toda espécie, que não 

lhe permitem mudar de posição (ROUSSEAU, 2009, p.17). 
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 Sob o véu da polidez, tudo se dissimula e se esconde, o homem não sabe mais 

com quem está lidando e nem sob que circunstâncias, afinal, enganamo-nos pela 

aparência do bem e “a ilusão não é apenas o que turva nosso conhecimento, o que 

vela a verdade: falseia todos os nossos atos e perverte nossas vidas” (STAROBINSKI, 

2011, p.14). 

 Como resultado das ciências, das letras e das artes, nós temos a polidez e a 

escravidão, a sociedade do parecer em detrimento do ser. Rousseau não aponta isso 

como uma relação de causa e efeito, mas mostra que há uma interligação entre essas 

coisas: 

Onde não existe nenhum efeito não há nenhuma causa a procurar; nesse 

ponto, porém o efeito é certo, a depravação é real, e nossas almas se 

corromperam à medida que nossas ciências e nossas arte avançam no 

sentido da perfeição” (ROUSSEAU, 1978, p.337). 

 

  A depravação e o avanço das ciências caminham juntos e Rousseau tentará 

mostrar isso nos dando exemplos de como as artes corromperam os povos de várias 

partes do mundo, como o Egito, Grécia e Roma. 

 Rousseau oporá a essa situação exemplos de nações que se preservam desse 

contagio, como foi o caso dos antigos persas, de Roma antes de sua ascensão e da 

Grécia, tomando como exemplo Esparta, uma nação virtuosa que se opõe a Atenas 

de onde “saíram essas obras surpreendentes que serviram de modelo a todas as 

épocas corrompidas” (ibidem, p.339). 

 O autor genebrino recorrerá a Sócrates e a Fabrício para nos mostrar como 

homens sábios do passado reagiriam se vissem o tempo corrompido de seus dias. 

Rousseau nos diz que Sócrates, faz o elogio da ignorância ao nos dizer: 

Não sabemos, nem os sofistas, nem os poetas, nem os oradores ou os 

artistas, nem eu mesmo, o que é o verdadeiro, o bom e o belo. Há, porém, 

entre nós uma diferença, qual seja, a de que, ainda que essas pessoas nada 

saibam creem todas saber alguma coisa, enquanto que eu, se nada sei, pelo 

menos não duvido disso, de modo que todas essa superioridade de 
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sabedoria, que me foi concedida pelo oráculo, reduz-se unicamente a estar 

bem convencido de que ignoro aquilo que não sei” (ibidem, p.340). 

 Usando as palavras do “mais sábio entre os homens”, Rousseau nos mostra 

que mesmo em uma sociedade corrompida há aqueles que se salvam, e que ao fazer 

esse elogio, reforça a ideia que já estava nos apresentando anteriormente, de que, 

paradoxalmente, essa multiplicidade de artifícios que os homens inventam na 

justificativa que aquilo faz deles melhores, na verdade só disfarça nossa ignorância. 

 Quanto a Roma, segundo nos conta Rousseau, enquanto os romanos se 

contentaram em praticar a virtude, tudo ia bem, mas a partir do momento em que 

resolveram estuda-la, tudo se perdeu e evoca Fabrício, que se voltasse a vida e visse 

como se encontrava o lugar de onde Rousseau fala, certamente exclamaria: 

Deuses, em que se transformaram esses tetos de choupanas e esses lares 

rústicos nos quais outrora habitavam a moderação e a virtude? Que 

esplendor funesto é esse, que se sucedeu à simplicidade romana? Que 

língua estranha é essa? Que costumes efeminados são esses? Que 

significam essas estátuas, esses quadros, esses edifícios? Insensatos, que 

fizestes?” (ROUSSEAU, 1978, p.341). 

 Esses recursos que Rousseau usa para reforçar seu argumento, nos 

demostrando, desse modo, “como o luxo, a dissolução e a escravidão foram, em todos 

os tempos o castigo dos esforços orgulhosos que fizemos para sair da ignorância feliz 

na qual nos colocara a sabedoria eterna” (idem). 

 No final dessa primeira parte, o filosofo genebrino nos dirá que a natureza ainda 

quis nos preservar da ciência e, que “os homens são perversos; seriam piores ainda 

se tivessem tido a infelicidade de nascer sábios” (ibidem, p.342). Com isso, o autor 

está nos dizendo os homens tem a potencialidade de se tornarem perversos e não 

que o sejam por natureza. 

 A primeira parte do discurso terminará com a seguinte indagação: “Seriam 

incompatíveis a ciência e a virtude? Que consequências não tiraríamos desses 

preconceitos?”  (Idem). O próprio Rousseau já respondeu essa pergunta antes, posto 
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que a polidez e o luxo são os frutos das ciências e das artes e uma vez que a primeira 

não é o signo natural da virtude. Logo, as ciências e a virtude serão incompatíveis90. 

 Como dito anteriormente, na segunda parte do texto Rousseau falará sobre as 

ciências e as artes em si e dirá que o problema não é que o homem se aprimore, mas 

sim a utilidade que isso tem91. O princípio de utilidade é anunciado por Jean-Jacques 

logo no início do Primeiro Discurso, como nos lembrará Victor Goldschmidt92, ao dizer 

que não tratará de sutilezas metafísicas, mas das verdades que importam a felicidade 

humana. 

 Rousseau começará nos contando que as ciências nascem entre os egípcios, 

e que gostaríamos de pensar que elas têm uma origem pura e nobre, mas que na 

verdade elas nasceram dos interesses e dos vícios: 

A astronomia nasceu da superstição; a eloquência, da ambição, do ódio, da 

adulação, da mentira; a geometria da avareza; a física de uma curiosidade 

infantil, todas elas, e própria moral, do orgulho humano (ROUSSEAU, 1978, 

p.343). 

                                            
90 Jacques Roger nos dirá que se Rousseau condena as ciências e as artes: 

Ele não faz isso porque elas se afastam de Deus – rigorosamente ausente 

desse texto – nem porque elas afetam a sabedoria individual, mas porque 

elas destroem a comunidade de homens. A palavra “virtude” está antes ligada 

a inteira dedicação do home aos seus semelhantes, do cidadão a sua pátria 

(ROGER, 1992, p.7) 

91 Segundo Victor Goldschmidt explicita: 

[...] Ou a segunda parte do Discurso precisamente ensaia traçar novamente 

a gênese dos efeitos funestos que resultam do desenvolvimento das ciências 

e das artes ou, como Rousseau escreverá em sua resposta ao Rei Stanislas, 

a “genealogia”. (GOLDSCHMIDT, 1974, p.31). 

92 GOLDSCHIMIDT, Victor. Anthropologie et Politique. Les principes du système de Rousseau. Paris: 

J. Vrin, 1974., p.23. 
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 A crítica as ciências e as artes é feita do ponto de vista moral, isso é, como dito 

anteriormente, o problema não são as ciências e as artes em si, mas sim a utilidade e 

suas consequências para os homens: 

Se nossas ciências são inúteis no objeto que se propõem, são ainda mais 

perigosas pelos efeitos que produzem. Nascidas na ociosidade, por seu turno 

a nutrem, e a irreparável perda de tempo [e o primeiro prejuízo que 

determinam forçosamente na sociedade (idem). 

 As ciências e as artes introduzem ainda um outro mal além da polidez, que é o 

luxo “como elas nascido na ociosidade e da vaidade dos homens” (ibidem, p.344). 

Rousseau diz que o luxo raramente se apresenta sem as ciências e as artes e elas 

por sua vez, raramente andam sem o acompanhamento deste. Paradoxalmente o luxo 

pode até ser um indício de riquezas, mas ele faz os homens esquecerem as 

necessidades das leia suntuárias. Rousseau se pregunta, portanto, se o luxo seria 

diametralmente oposto aos bons costumes, para responder essa questão ele nos 

falará de como os políticos de sua época atuam: 

 

Os antigos políticos falavam constantemente de costumes e de virtudes, os 

nossos só falam de comércio e de dinheiro” (idem). 

[...] 

Avaliam os homens como gado. Segundo eles, um homem só vale para o 

Estado pelo seu consumo” (ibidem, p.345). 

 

 Ao colocar esses exemplos, Rousseau introduz a questão do luxo, pois trata-

se de saber “o que é mais importante para os impérios – serem brilhantes e 

momentâneos, ou virtuosos e duráveis” (idem). Decorre-se disso um problema, não é 

possível ocorrer nas mesmas almas o gosto por aquilo que é fausto e a honestidade 

ao mesmo tempo: 
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Não, não é possível que espíritos degradados por um mundo de 

preocupações fúteis se elevem nem mesmo por uma vez a algo de grande e, 

se tivessem força faltar-lhes-ia coragem (idem). 

 O saber científico tem que estar vinculado a ética e a moral. Ou há utilidade no 

que a ciência faz ou ela não tem razão de ser; a filosofia, as ciências e as artes devem 

estar engajadas com a condição humana, assim como para Rousseau temos que 

estar engajados com a sociedade para sermos cidadãos, “desse modo, a dissolução 

dos costumes, consequência forçosa do luxo, acarreta por sua vez a corrupção do 

gosto” (idem) e seguindo esse raciocínio o autor afirmará: 

Enquanto se multiplicam as comodidades da vida, as artes se aperfeiçoam e 

o luxo se espalha, a verdadeira coragem se debilita e as virtudes militares 

desfalecem: é ainda a obra das ciências e de todas as artes que atuam nas 

sombras dos gabinetes (ibidem, p.346) 

Rousseau assim nos fala que as comodidades de gabinete, ou seja, desse 

estudo que é fechado em uma sala, onde não é exercido o vigor do corpo acabam 

“enfraquecendo e corrompendo o corpo, rapidamente debilitam a alma” (ibidem, 

p.347). Assim, o autor seguirá seu argumento nos dando exemplos de como isso se 

dava na Grécia e na Roma antigas para reafirmar o que disse na citação anterior: 

Se a cultura das ciências é prejudicial às qualidades guerreiras, ainda o é 

mais às qualidades morais. Já desde os primeiros anos, uma educação 

insensata orna nosso espírito e corrompe nosso julgamento. Veja em todos 

os lugares estabelecimentos imensos onde a alto preço se educa a juventude 

para aprender coisas, exceto seus deveres. Vossos filhos ignoram a própria 

língua, mas falaram outras que em lugar algum usam; saberão compor versos 

que dificilmente compreenderão; sem saber distinguir o erro da verdade, 

possuirão a arte para torna-los ambos irreconhecíveis aos outros, graças a 

argumentos especiosos; mas não saberão o que são as palavras 

magnanimidade, equidade, temperança, humanidade e coragem; nunca lhes 

atingirá o ouvido a doce palavra pátria e, se ouvirem falar de Deus, será 

menos para reverenciá-lo do que para teme-lo (ibidem, p.347). 

 Como é claro na passagem destacada anteriormente, a crítica que Rousseau 

faz as ciências e as artes é moral, elas não acrescentam nada ao homem além de 
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polidez e luxo, inserem na vida humana aquilo que é superficial e fútil ao invés de lhes 

ensinar o que seja realmente útil ao ser humano que é o bem agir e a virtude. Nesse 

recorte, Rousseau falará do tema que aparecerá no Emílio, ou seja, da educação e 

de como ela é aquilo que formará o homem, portanto é preciso que os homens 

“aprendam o que devem fazer sendo homens e não o que devem esquecer” 

(p.347/348). Isso é, deve ser privilegiada uma educação que ensine o homem a ser 

homem e a ser bom e não que o ensine a ser um sábio que meramente acumula 

conhecimentos é necessário que a educação desperte a valentia, a coragem e a 

virtude na criança. 

 Em seguida, Rousseau colocará em questão de onde mais poderiam nascer 

“todos esses abusos senão da funesta desigualdade introduzida entre os homens pelo 

privilégio dos talentos e pelo aviltamento das virtudes?” (ibidem, p.348). Desse modo, 

o autor introduz aqui também o tema do seu segundo discurso, porém, parece que 

ainda aqui no primeiro discurso a desigualdade seja introduzida nos homens pela 

valorização de talentos supérfluos em detrimento da virtude, enquanto no segundo 

discurso assumirá um sentido diferente. Esse efeito de desigualdade que é provocado 

pelos estudos de assuntos fúteis tem perigosas consequências, pois “Não se pergunta 

mais a um homem se ele tem probidade, mas se tem talento; nem de um livro se ele 

é útil, mas se é bem escrito” (idem). 

 Tudo isso gera uma multidão de geômetras, matemáticos, físicos, químicos, 

poetas, mas nenhum cidadão e Rousseau fará aqui a apologia do homem simples do 

campo, ao qual todos desprezam, mas, conforme ele nos lembra, é a eles que 

devemos nossos alimentos: 

Temos físicos, geômetras, químicos, astrônomos, poetas, músicos, pintores; 

não temos mais cidadãos ou, se nos restam alguns deles dispersos pelos 

nossos campos abandonados, lá parecem indigentes e desprezados. Esse o 

estado a que estão reduzidos, esses os sentimentos que encontram, em nós, 

aqueles que nos dão o pão e dão o leite a nossos filhos” (ibidem, p.348/349). 

 Encaminhando-se para conclusão do texto, Rousseau nos dirá que, no entanto, 

o mal não é tão grande quanto poderia ter ser tornado, pois assim como “A providência 

eterna, colocando plantas medicinais salutares ao lado de várias plantas nocivas e, 
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na constituição de inúmeros animais malignos, o remédio para seus ferimentos, 

ensinou os soberanos, que são seus ministros, a imitarem-lhe a sabedoria” (idem). 

Rousseau ainda mostra como a exacerbação que temos em relação aos sábios 

também é algo paradoxal, pois os homens agem como se um dia fossem sobrar 

filósofos e faltar sábios, todavia isso apenas serve para esconder o real objetivo das 

ciências que é, a saber, depurar o gosto. Cada filósofo, ao invés de buscar instruir as 

pessoas, parece gritar “vinde a mim, só eu não me engano” (ibidem, p.349) e o pior é 

que suas máximas são passadas de geração a geração e ficam assim imortalizadas 

depois do repasse e elas são fruto dessa degeneração que o progresso das ciências 

e das artes produz. As obras ditas célebres, aquelas que alcançam a fama, mas “das 

quais a ignorância e a rusticidade de nossos pais não seriam capazes” (ibidem, p.350). 

A argumentação do autor vai se construindo no sentido de nos advertir que 

“enquanto o poder estiver sozinho de um lado e, de outro, sozinhas as luzes e a 

sabedoria, os sábios raramente pensarão grandes coisa, os príncipes mais raramente 

farão belas coisas e os povos continuarão a ser abjetos, corrompidos e infelizes” 

(ibidem, p.351).  

Ao final do seu texto, o pensador genebrino diz que não devemos nos guiar 

pela felicidade dos outros, e nem saber outra coisa além de bem nos conduzir, porque 

é em nós que reside a verdadeira felicidade: 

 “De que serve procurar nossa felicidade na opinião de outrem, se podemos 

encontra-la em nós mesmos? Deixemos a outros o cuidado de instruir os 

povos sobre os seus deveres e limitemo-nos a bem cumprir os nossos; não 

temos necessidade de saber mais (ibidem, p.352) 

 Como conclusão, Rousseau faz a prosopopeia da virtude, pois ela é a ciência 

das almas simples e se indaga se para conhece-la é necessário tanta pena e estudo 

ou “não bastará, para aprender tuas leis, voltar-se sobre si mesmo e ouvir a voz da 

consciência no silêncio das paixões?” (idem). 

É, todavia, paradoxal que um autor do XVIII, onde as luzes da razão humana 

estão em pleno vigor, coloque afirmações desse tipo, mas sabemos que Rousseau 

não cria conceitos paradoxais apenas para chocar o público, sua eloquência e retórica 

podem dar essa impressão, mas como vimos na introdução dessa pesquisa, 
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paradoxal é uma proposição que choca o público, pois aparenta ser falsa, no entanto 

é verdadeira, o Discurso  se caracteriza nessa definição por excelência, uma vez que 

Rousseau é o observador do seu tempo, o que ele escreve é o diagnóstico do que vê 

e sente. 

 Ao fazer o simulacro sobre si, no caso do Prefácio a Narciso citado 

anteriormente nessa dissertação, Rousseau assume a versão banalizada de sua obra, 

pois essa foi “a única superfície do texto que o olhar dos contemporâneos foi capaz 

de percorrer” (PRADO JÚNIOR, 2008, p.331). Esse tipo de abordagem faz uma 

caricatura de seus opositores e coloca sua obra em pé de igualdade com escritos de 

penas, aos seus olhos, mais ilustres, como a de Voltaire, por exemplo. A leitura que 

Voltaire faz do discurso corresponde ao simulacro, pois a operação que se põe em 

voga aqui é a mesma diminuição: “as proposições críticas são interpretadas como 

positivas, universal-afirmativas e a genealogia do presente histórico é rebaixada à 

condição de visão moral do mundo” (ibidem, p. 332). Bento Prado ainda nos lembra 

que: 

[...] não é, com efeito, das ciências e das artes no absoluto, em sua profunda 

identidade numênica, que Rousseau fala, mas de seu funcionamento intra-

histórico, aqui e agora, no circuito da intersubjetividade de seu desempenho 

como figuras do jogo do poder (idem)93. 

Logo, o verdadeiro objetivo da crítica de Rousseau não são as ciências e as 

artes em si, mas sim, a modernidade que aparece objetivada em expressões como: 

estado moderno e/ou ciência moderna. 

 Bento Prado se debruçando sobre o problema do paradoxo e, mais ainda, sobre 

a questão da linguagem em Rousseau, parte da questão corriqueira colocada como 

crítica fundamental ao autor genebrino, qual seja? Aquela que se indaga como o autor 

do Discurso sobre as ciências e as artes pode se permitir escrever peças de teatros e 

sobre isso, Bento Prado nos responde que há uma diferença fundamental em fazer 

uma contradição com algo e contra-dizer-se acerca de algo: 

                                            
93 Podemos nos lembrar que a própria afirmação de Rousseau fornece esse sentido, quando ele diz: 

“não é em absoluto a ciência que maltrato, mas a virtude que defendo” (ROUSSEAU, 1978, p.333). 
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Vemos assim qual é o peso do século – tanto mais que ele impõe, com sua 

linguagem, um horizonte incontornável. De resto, podemos dizer, 

antecipando um pouco que o século é a sua linguagem. O pensamento crítico 

não pode deixar de passar pelas malhas dessa linguagem, respirar a 

atmosfera do preconceito ou da ideologia; mesmo se sua tarefa é dissolver 

essa trama, é inevitável que comece por situar-se dentro de seu espaço, pois 

não se pode falar de um lugar absolutamente outro e não dispõe de outra 

linguagem. Mas, se escrever significa, deste modo, apoiar-se sobre a 

linguagem, torcê-la numa nova direção, subverter a ideologia, dizer só pode 

ser contra-dizer (ibidem, p.334). 

 Se isso é assim, se decidimos interpretar a questão dessa forma, a conclusão 

do prefácio à Narciso94 terá uma nova perspectiva interpretativa. Esse é, portanto, o 

tom das investigações levantadas no capítulo final dessa dissertação, pois: 

Que importa, depois de tudo, as contradições de um pensamento 

contraditório? Kant inventou a antinomia, Hegel sua dialética, Rousseau 

estava no estado de denúncia das incompatibilidades; sua lógica é aquela do 

“um” ou da exclusão: virtudes ou ciências, espetáculos ou bons costumes” 

(VARLOOT, 1987, p. 17). 

 Expusemos, portanto, o paradoxo existente no Discurso sobre as ciências e as 

artes, como ele se coloca desde a apresentação do texto de Rousseau e como esse 

conceito se desenvolve, sobre diferentes facetas da mesma questão, que é: o 

progresso se apresenta na verdade como a decadência do homem. 

  

                                            
94 Citamos a passagem final do Prefácio: 

Enquanto isso, escreverei livros, farei versos e música, se tiver talento, 

tempo, força e vontade. Continuarei a dizer muito francamente todo o mal que 

penso das letras e daqueles que as cultivam e acreditarei não valer menos 

por este motivo. É verdade que se poderá algum dia dizer: este inimigo tão 

declarado das ciências e das artes, no entanto fez e publicou Peças de 

Teatro. Este discurso será, confesso, uma sátira muita amarga, não de mim, 

mas de meu século (ROUSSEAU, 1978, p.427-428). 
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Considerações Finais 

Há verdades muito exatas que, à primeira vista, parecem absurdos e que 

sempre passarão por tal para a maioria das pessoas. Dizei a um homem do 

povo que o sol no inverno está mais perto de nós do que no verão ou que se 

deita antes de deixarmos de vê-lo, e ele mofará de vós. A mesma coisa 

acontece com a opinião que sustento. Os homens mais superficiais sempre 

foram os mais prontos a tomarem partido contra mim. Os verdadeiros 

filósofos apressam-se menos e, se eu tiver tido a glória de fazer alguns 

prosélitos, isso só aconteceu no seu meio. Antes de explicar-me, meditei 

profunda e longamente sobre meu assunto e esforcei-me por considera-lo em 

todos os seus aspectos. Duvido que alguns de meus adversários possam 

dizer o mesmo; pelo menos, não observei nos que escreveram essas 

verdades luminosas, que não impressionam menos pela evidência do que 

pela sua novidade, e que sempre são prova de uma meditação satisfatória. 

Ouso dizer que jamais me fizeram uma objeção razoável que não tivesse 

previsto e, por isso estou reduzido a redizer sempre as mesmas coisas. 

Jean-Jacques Rousseau, Última Resposta ao Sr. Bordes. 

  

 Pensar o que significam os paradoxos de Rousseau não constitui uma tarefa 

simples pois, como foi mostrado no primeiro capítulo dessa pesquisa, em qualquer 

que seja o momento histórico em que esse conceito filosófico esteja inserido, ele será 

alvo de controvérsias e discussões. 

 Tomamos como mote investigativo a famosa frase do Emílio, onde Rousseau 

escreve que prefere ser um homem de paradoxos do que um homem de preconceitos. 

Partindo dessa afirmação, algumas questões mais imediatas surgiram como, por 

exemplo, o que significa o conceito de paradoxo em Rousseau? Ou ainda: O que 

significa ser um homem de paradoxos e seu justaposto, um homem de preconceitos? 

Para as responder, era necessário entender a diferença entre paradoxo e contradição, 

uma vez que Jean-Jacques se põe como homem de paradoxos, mas não de 

contradições, ainda que, quando preciso, ele se utilize da sua retórica. Ele sabe que 

faz uso desse artifício e até mesmo se desculpa com o leitor por suas contradições, 

transições e digressões.  
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Essas questões são encontradas na introdução e nos primeiros capítulos de 

nossa pesquisa, não pretendíamos esgotar a obra de Rousseau na busca pelas suas 

respostas, mas entendemos que fazer esse longo preâmbulo, ou melhor dizendo, 

apresentar esse quadro geral se fazia necessário se queríamos apreender o sentido 

do conceito aos moldes de Jean-Jacques, uma vez que nossa intenção é investigar o 

paradoxo em Rousseau como conceito filosófico. Por essa razão, passamos por 

vários dicionários, principalmente nos focando naqueles disponíveis no XVIII, 

procuramos também nos apoiar em outras referências críticas e literárias, traçando, 

talvez, um caminho de conhecimento até chegarmos na referência por excelência ao 

iluminismo. 

Desse modo, uma vez que esclarecemos que contradição e paradoxo não 

podem ser usados como sinônimos, precisávamos entender a ligação conceitual entre 

paradoxo e preconceito. Ora, se buscamos entender como um termo era empregado 

na época das luzes, seu significado oficial estará sem dúvidas na Encyclopédie. 

Partimos, então, das definições encontradas ali, o que nos permitiu elucidar que as 

afirmações de Rousseau não são tão paradoxais quanto aquelas com as quais os 

opositores o atacam, uma vez que seus inimigos, como o autor os chamava, estavam 

somente levando em conta os velhos preconceitos de seu tempo, isso é, apenas 

aceitavam as ideias em voga sem as questionar, posto que: 

Não se deve tomar o paradoxo como um tratamento idiossincrático de 

Rousseau, nem como um procedimento retórico, mas como uma postura 

intelectual: uma posição metodicamente crítica contra os padrões de 

pensamento dominantes de seu tempo. O paradoxo é um jeito de receber as 

opiniões recebidas, que as desvia, as desloca, as reconfigura. Não há para 

Rousseau a herança que se beneficie do inventário. O paradoxo é a 

ferramenta que permite a triagem: recusar o que deve ser, reciclar o que pode 

ser retido (BERNARDI, 2006, p.179). 

 Estabelecemos assim um diálogo mais próximo daquilo que Rousseau está nos 

apresentando no seu processo de escrita, ou seja: uma proposição que choca seus 

leitores, pois é absurda em aparência, mas que, no entanto, é verdadeira. Esses 

conceitos nos revelam como o autor genebrino apresentava ideias que o 

diferenciavam do seu século e, exatamente por essa razão, tornam-se aparatos 

críticos de seu pensamento. 
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 Assim, embora os temas investigativos propostos para essa dissertação 

tenham partido do Emílio, se queríamos apresentar uma ideia consistente do conceito 

de paradoxo não podíamos almejar o pesquisar na extensão da obra de Rousseau, 

uma vez que ela é múltipla e, além disso, cada texto parece pertencer a um registro 

específico. Escolhemos, desse modo, nos centrarmos no Discurso Sobre as Ciências 

e as Artes e, ao analisar essa composição, identificar o lugar e a presença do 

paradoxo. Logo, a pesquisa do Prefácio de Narciso também era necessária, pois ele 

pode ser considerado um “apêndice” do Primeiro Discurso, nele Rousseau analisa seu 

texto e dá às suas ideias uma apresentação argumentativa, explicita e rigorosa. 

Tocamos também em alguns pontos da polêmica em torno do discurso, posto que ela 

se forma justamente sob a acusação de que as ideias expostas por Jean-Jacques são 

paradoxais. 

 No século XVIII, os filósofos buscavam demonstrar que pelo uso da razão, 

todos os desvios dos homens poderiam ser “consertados”, quer esses fossem ou não 

de ordem natural, logo, a felicidade pessoal e coletiva estaria assegurada. Rousseau, 

por outro lado, faz da consciência um guia mais confiável que a razão e da moral a 

verdadeira ordem natural. 

 Rousseau, opondo a ideologia do progresso aos valores morais, tais como 

igualdade, liberdade, autonomia e virtude, apresenta o diagnóstico de que as ciências, 

as artes, a retórica, enfim o avanço técnico, torna a sociedade em escravos felizes. A 

questão não é, então, parar o progresso, mas fazer com que algo criado pelo homem 

não dilacere o próprio homem. Todo esse avanço, levado às últimas consequências, 

mostra que quanto mais uma sociedade se desenvolve, tanto mais ela se afasta 

daquilo que lhe é imediato, tornando-se muito mais autocentrada e esquecida da 

virtude.  

 Como crítico de sua época, Rousseau observa que a sociedade em que ele se 

encontra é paradoxal, os conceitos que ele emprega são, portanto, um diagnóstico do 

seu tempo. É justamente pelo caráter complexo e paradoxal que o pensamento de 

Jean-Jacques, ainda nos dias de hoje, nos interessa. 
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