Rousseau e Burke
Questões à volta
da Vontade Geral

1

O conceito de Vontade Geral que aparece desenvolvido no Contrato Social, não tem o
seu correspondente em Burke. No entanto, Burke foi um interlocutor de Rousseau (não
muito concordante, é verdade). Este artigo pretende destacar as diferenças entre as
concepções políticas que defenderam partindo do conceito de Vontade Geral.

A

propósito
da
instituição
do
poder legítimo,
Rousseau entende que o único
modo de garantir a liberdade
de um povo é que ele obedeça apenas a
si próprio, o que exige que o pacto em
que se compromete envolva todos os
seus elementos. Cada um abdica, a favor de todos, dos seus interesses particulares: não delega a sua capacidade
legislativa, embora possa e deva delegar
a sua capacidade executiva. A vontade
de todos, sempre que depurada dos interesses particulares e dirigida ao bem
comum, é a Vontade Geral, à qual todos
devem obedecer. O homem abdica da
sua vontade, enquanto exclusivamente
particular, e percebe-se a si próprio tão
livre quanto o era antes.
Com a entrega dos interesses particulares a toda a comunidade, e não a alguém em concreto, Rousseau considera
ter salvaguardado a liberdade. Da condição universal de dependência em relação
ao corpo do Estado, retira-se a condição
universal de liberdade. Embora Rousseau admita suspeitas relativamente à
democracia, por esta ser capaz de ocul-
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tar a tirania, representando apenas uma
maioria de interesses particulares, no
caso da submissão à Vontade Geral esse
risco não se coloca por definição: cada
membro da comunidade política está
simultaneamente na condição de quem
entrega e de quem recebe, de quem legisla e de quem obedece.
Só a dependência em relação a um
sujeito individual pode retirar a liberdade: por isso é tão importante garantir
uma condição de igualdade em relação
ao semelhante e uma condição de submissão geral ao soberano, a qual não lesa
a liberdade individual. A liberdade civil,
alicerçada na igualdade, não implica que
os graus de poder e de riqueza dos cidadãos sejam os mesmos, mas apenas que
o poder deva estar aquém de toda a violência e, quanto à riqueza, que nenhum
cidadão deva ser tão rico a ponto de po-

der comprar outro e ninguém possa ser
tão pobre que se sujeite a vender-se.2
Mas, ao afirmar que o homem permanece livre quando se submete à Vontade Geral, Rousseau está a operar com
dois sentidos distintos de liberdade: fora
da comunidade política o homem experimenta uma liberdade egoísta, segundo
a qual a vontade particular não tem limites. Na sociedade política, pelo contrário, esta liberdade egoísta não pode prevalecer, e ele deve sobrepor a Vontade
Geral à sua vontade particular e querer
o bem comum, opção que o torna mais
livre que anteriormente. Admite-se que
a nova liberdade social seja qualitativamente preferível à liberdade que anteriormente experimentava, mas esta nada
tem de semelhante à liberdade que antes
experimentou. Se o homem olhasse para
a sua nova condição com um olhar idêntico ao que tinha fora da sociedade política, não deixaria de admitir que cedeu
parte da liberdade que tinha para adquirir uma diferente. Dito de outro modo, a
liberdade proposta na submissão à Vontade Geral é uma liberdade civil.
Para Rousseau a soberania é indivisível e inalienável e reside essencialmente
em todos os membros do corpo político.
O soberano actua por leis e as leis, sendo

DOSSIER

gerais, aplicam-se a objectos particulares
e a seres individuais; desta forma, para
agir, o poder legislativo soberano precisa
de um poder executivo: o governo. Este,
por sua vez, é um ministro do soberano,
um corpo intermediário encarregue da

execução das leis. Assim entendido, o
governo tem uma dupla vontade: deve
submeter-se à Vontade Geral e pode dizer-se que participa dela e, como governo, tem ele próprio uma vontade, que
corresponde às vontades particulares de

Para Burke, o poder não tem
de permanecer na totalidade da
comunidade política, nem quanto
à sua capacidade legislativa nem
quanto à sua gestão comum (...)
mas como um delegado do povo
que exercerá com independência
esta curadoria

todos os seus membros. O conflito entre
os dois tipos de vontade pode ameaçar a
sustentabilidade do governo e o jogo da
sua manutenção vem da capacidade de
articular estas vontades3.
A necessidade de submeter os membros da sociedade política ao fim da
sua própria conservação obriga a que:
“tal como a natureza dá a cada homem
um poder absoluto sobre todos os seus
membros, o pacto social dê ao corpo
político um poder absoluto sobre todos
os dele e é este poder que, dirigido pela
Vontade Geral, recebe, como disse, o
nome de soberania»4. A associação íntima de vontades que constitui a Vontade Geral, que deve garantir o bem da
comunidade, requer que todos os que
fazem parte da sociedade ponham ao
serviço do todo os interesses que possam ter importância para este todo.
Osborne5 compara a concepção de
sociedade política de Rousseau, na qual o
indivíduo é soberano através da conformação à Vontade Geral, com a concepção
que Burke tem da mesma sociedade. Com
efeito, para esta autora, se seguir a Vontade Geral é seguir a sua própria vontade dirigida ao bem comum, e ao fazê-lo
o cidadão é livre, porque segui-la é realizar melhor a sua natureza6, também
para Burke, o contrato social é um compromisso moral entre gerações, no qual
a vontade particular é condicionada pelo
respeito da tradição, que melhor encarna
o contrato inter-geracional. A aproximação dos dois autores assenta na identificação entre Sociedade Política e Estado.7
Por muito interessante que esta interpretação possa ser, não parece ter
em conta algumas diferenças importantes de doutrina. Para Burke, o poder
não tem de permanecer na totalidade
da comunidade política, nem quanto à
sua capacidade legislativa nem quanto à
sua gestão comum, mas pode e deve ser
delegado no soberano, concebido não
como uma união de vontades dirigidas
ao bem comum, mas como um delegado do povo que exercerá com independência esta curadoria. O contrário disto
é um pernicioso equívoco:
A soberania é una, indivisível, inalienável e imprescritível; ela pertence à nação;
nenhuma secção do povo nem nenhum
indivíduo pode reivindicar o seu exercício”. Isto confunde, de um modo ao
mesmo tempo maldoso e estúpido, a ori-
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gem de um governo no povo com a permanência deste governo nas suas mãos.
Creio que nunca tal doutrina tenha alguma vez sido ouvida num acto público de
qualquer governo até ter sido adoptada
(penso que a partir dos escritos de Rousseau) pelas Assembleias francesas, que
fizeram disto a base da sua Constituição
em casa, e matéria do seu apostolado em
todos os outros países.8

Em textos como a Letter to Sir Hercules Langrishe, Burke estabelece uma
clara distinção entre Estado, Governo e
Sociedade Política, vale a pena atender
a esta citação, embora longa:
No termo Estado entendo que há muita
ambiguidade. O Estado é, por vezes,
usado para significar toda a comunidade política, compreendendo todas as
suas classes, com os vários privilégios
que correspondem a cada uma. Por
vezes significa apenas a camada mais
alta e a que dirige o Estado, à qual habitualmente se chama Governo. No primeiro sentido, pertencer a um Estado
e não ser Estado propriamente, nem
uma parte dele, isto é, não ser nada na
comunidade política, é uma situação
perfeitamente inteligível, mas, para
aqueles que se incluem nesta condição,
não muito agradável, quando é compreendida. É um estado de servidão civil
(…). Esta servidão que faz os homens
súbditos de um Estado sem serem cidadãos pode ser mais ou menos tolerável
a partir de muitas circunstâncias; mas
estas circunstâncias mais ou menos
favoráveis, não alteram a natureza da
coisa: A brandura pela qual os senhores absolutos exercem o seu domínio
deixa-os ser senhores, todavia. (...) No
outro sentido da palavra Estado, pela
qual se entende apenas o Governo Supremo, (…) excluir todas as classes de
homens inteiramente desta parte da
governação não pode ser considerada
absoluta escravidão. Isso apenas implica um estado baixo e degradado de
cidadania: tal é (com maior ou menor
rigor) a condição de todos os países nos
quais uma nobreza hereditária possuí
o domínio exclusivo. Este pode não ser
um mau modo de governação, - desde
que a autoridade pessoal dos indivíduos nobres seja mantida nos devidos
limites (...) e que o povo (que não tem
parte em garantir o seu próprio dinhei-
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Mas, enquanto
Burke entende
que um meio
para garantir
isto é criar
mecanismos
de distribuição
de poder e de
verificação e
controle do
mesmo, por
vários órgãos
de governação,
Rousseau recorre
à Vontade Geral

ro) esteja sujeito apenas a impostos
leves, e seja sob outros aspectos tratado com atenção e com indulgência em
relação às suas disposições e aos seus
preconceitos. 9

Ao contrário de Rousseau, o título
de soberania não aparece como pertença de todo o povo quando se atende à definição de Estado como governo
supremo, que é próprio de uma elite a
que nem todos pertencem, embora, em
outros textos, Burke reconheça que,
inicialmente, os governantes obtiveram
o poder por cedência de todo o povo.
Da submissão a uma elite governante,
pode surgir um modo aceitável de governo, sempre que mantido dentro de
limites que respeitem a vários títulos os
governados. Isto é, desde que o próprio
governo esteja sujeito à lei, como Burke
dirá em outra ocasião10.
Osborne, que aproxima Burke e
Rousseau, afirma que, quer um quer
outro, teriam chegado à conclusão que
a soberania do Estado deveria ser ilimitada, porque o Estado - com as suas
instituições, as suas tradições e os seus
costumes - tinha permanecido enquanto muitas gerações de cidadãos tinham chegado e partido e era por isso
apropriado que o Estado fosse a mais

elevada instância à qual os cidadãos poderiam apelar, e também a instituição
na qual eles poderiam “alienar” os seus
direitos, as liberdades e propriedade, e
contudo permanecerem seguros de que
esta confiança não seria mal usada11.
A autora usa aqui, indistintamente,
duas definições de Estado que Burke
diferencia: de facto, o Estado enquanto
Sociedade Política com as suas instituições e os seus costumes, que conta com
o saber cristalizado de inúmeras gerações, é a garantia moral das estruturas
governativas do Estado, que asseguram
ao cidadão a salvaguarda dos seus direitos, liberdades e propriedade, mas estas
estruturas governativas não se identificam com a sociedade política e devem
ser mantidas dentro de limites.
Uma correcta compreensão deste
tema obriga a ter em conta os dois sentidos de Estado: se, enquanto entidade
moral, o Estado deve prevalecer sobre
os indivíduos, o Estado, enquanto governo, deve actuar para defesa dos direitos dos cidadãos e deve estar subordinado à justiça original. Burke não vê
a soberania apenas no Estado enquanto
entidade moral, vê-a também no governo e não se pode considerar que defenda um exercício ilimitado do poder
pelo governo: a tentação do poder ar-
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bitrário é grande e, por isso, enquanto a
soberania da Constituição de um Estado
deverá ser ilimitada - porque o gosto
pela tirania é comum a todos os sectores
e o poder supremo pode degenerar em
poder arbitrário - todas as boas Constituições estabeleceram regras fixas
para o exercício das funções do Estado
contra o pior dos males: um governo da
vontade e da força em vez de um governo de sabedoria e da justiça . Portanto,
a conclusão de que a soberania deve ser
ilimitada é imediatamente complementada pelo próprio Burke com a indicação
de que os seus limites fundamentais são
de facto dados pela lei e que deve haver
mecanismos que garantam que estes limites se cumprem.
Quanto ao poder absoluto do Estado,
quer Burke, quer Rousseau, consideram
a necessidade do Estado estar subordinado à lei. Rousseau dirá:
Eu quereria portanto que ninguém no
Estado se pudesse dizer acima da lei (...)
porque, qualquer que possa ser a constituição de um governo, se se encontrar
um só homem que não esteja submetido
à lei todos os outros estão necessariamente à descrição deste.13

Mas, enquanto Burke entende que
um meio para garantir isto é criar mecanismos de distribuição de poder e de
verificação e controle do mesmo, por
vários órgãos de governação, Rousseau
recorre à Vontade Geral. Burke também
não julga que os cidadãos devam “alienar” no Estado os seus direitos, a sua
liberdade e a sua propriedade. Se é verdade que os indivíduos confiam a um
Estado de direito a defesa destes bens,
também é verdade que a propriedade é
vista como fundamento do Estado, e que
a possibilidade da sua defesa por parte
dos cidadãos é uma salvaguarda contra
a tirania. Passo a citar: “A grande luta
de cada indivíduo para preservar a posse do que ele acha que lhe pertence (...)
é uma das seguranças contra a injustiça
e o despotismo que está implantada na
nossa natureza”14.
A sociedade a que Burke se refere
não tem parentesco com uma sociedade subordinada à Vontade Geral, porque embora Rousseau defina a Vontade
Geral como a expressão do bem comum, esta é uma vontade colectiva que
em cada momento corporiza o que é o

bem daquela sociedade, é o seu único intérprete e o seu próprio controlo; diferentemente desta, a sociedade
burkeana não elege como expressão
temporal da sua essência a geração presente, exprime antes um compromisso
inter-geracional e moral. Mais ainda, a
consciência que a sociedade tem de si
não é totalmente captada por ninguém
nem por nenhuma geração. Por outro
lado, a sociedade não enuncia o que é o
bem assumindo ser ela mesma o critério
desse bem, isto é, não exerce de modo
autocrático o poder sobre si mesma.
Alfred Cobban15 pretende que o
exercício da Vontade Geral se expressa
através da lei, e que esta circunstância
torna menos drástica a aplicação das
doutrinas de Rousseau. Mas entrevê-se
aqui um problema, uma vez que o critério do que deve ser lei será sempre estabelecido pela Vontade Geral. Passo a citar: “O que é uma lei? É uma declaração
pública e solene da Vontade Geral sobre
um objecto de interesse comum”16. Cobban interpreta esta afirmação como
mera expressão do vulgar assentimento
ao facto de cada elemento da sociedade
se dever cingir à vontade comum.
Também João Lopes Alves, no seu
texto Rousseau: Um Pacto de Liberdade, faz uma leitura do Contrat Social
que o apresenta como uma análise dos
Princípios do Direito Político. Assim,

O conceito de
Vontade Geral
teria, para Burke,
a perigosidade
de um princípio
político
perfeccionista,
confiante (talvez
em demasia)
no seu critério,
sem acautelar
a falibilidade
humana

este autor vê a Vontade Geral como o
primado da lei que obriga à rendição
das vontades particulares à vontade de
toda a sociedade, na atenção ao bem
comum17, ie, à lei: “a Vontade Geral
é, pois, a expressão de um mínimo de
interesses comuns, susceptível de reconhecimento pela generalidade dos
membros da associação”18. Esta interpretação da Vontade Geral, que já tinha sido adoptada por Robert Derathé,
torna coerente e esclarecedora uma
certa leitura do Contrat Social: o plano
da Vontade Geral é o plano do Direito,
aquilo que tende a igualar os cidadãos:
“porque a vontade particular tende
por natureza para as preferências e
a Vontade Geral para a igualdade”19.
Esta interpretação é muito interessante, mas admiti-la seria o mesmo que
aceitar que afinal Rousseau não disse
absolutamente nada de novo: a Vontade Geral seria apenas a prevalência do
interesse comum, mas esta prevalência
do interesse comum foi o que, na história do pacto social, sempre se tomou
como seu fundamento.
Esta concepção é problemática.
Rousseau interpreta as leis como actos da Vontade Geral20. De acordo com
a tradição clássica, as leis não são, na
sua origem, senão concretizações da
Justiça em si mesma, mas que não a
esgotam - como Burke há-de admitir
no Tract on the Popery Laws. Mas, se
a Vontade Geral é para ser entendida
como a Justiça na sua essência, o ser da
lei coincide com o ato daquela Justiça,
e o Direito e o facto coincidem. Ora, é
justamente esta coincidência, própria
de uma perfeição abstrata, e que torna
absolutamente poderosa a representação colectiva21 presente na Vontade Geral, que parece perigosa nas suas consequências, porque nenhum critério
acima dela a regula, e esta autocracia
da Vontade Geral não está limitada pela
definição de um mínimo de leis com
aceitação geral, porque as próprias leis
são por ela sancionadas.
É verdade que Rousseau considera
que apenas as decisões que contemplam o bem comum se podem associar à
Vontade Geral, o que significa que esta
nunca pode errar e Rousseau pode defender, a partir deste princípio, a omnipotência do Estado e a liberdade dos
governados – porque são eles mesmos
os beneficiários e autores da Vontade
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Geral. Rousseau assume que a Vontade
Geral deve pugnar pelo bem comum e
que é este mesmo bem comum que a
identifica. Ora, a partir dos seus próprios pressupostos, é a própria Vontade
Geral que enuncia o bem comum, o que
torna ineficaz o critério. O bem comum
é um acto da Vontade Geral e é a Vontade Geral que sanciona os seus actos.
A alternativa a este procedimento circular seria considerar que o critério de
bem comum se situa fora da Vontade
Geral e acima dela.
Não se pode subsumir a Vontade
Geral na vontade da maioria, já que são
realidades ontologicamente diferentes:
a Vontade Geral supõe a vontade de todos dirigida ao bem comum, a vontade

da maioria é apenas isso, maioritária22.
Uma das críticas que Rousseau faz à democracia é a da facilidade com que se
tende a identificar a vontade maioritária com a Vontade Geral. No entanto,
a expressão da Vontade Geral e a sua
avaliação prática obrigam à utilização
de instrumentos democráticos, a sua
perfeição teórica é também o seu defeito prático, como Burke observará.
É por estar consciente destas dificuldades que Rousseau se pronunciou pela
aplicabilidade do Contrat Social apenas
em pequenos Estados e defendeu a consulta universal de todos os elementos de
uma sociedade para o estabelecimento
das leis fundamentais23. Mas, reconhecendo a dificuldade de um processo

deste tipo em sociedades numerosas (e
não esclavagistas), também afirma que,
em determinadas circunstâncias, o leitor da Vontade Geral pode ser a vontade da maioria, porque se admite que a
maioria de uma sociedade sabe identificar o seu próprio bem e que, pelo mecanismo de anulação das forças de sentido
contrário, o que restaria na apreciação
final era a Vontade Geral. Passo a citar:
Há frequentemente bastante diferença
entre a vontade de todos e a Vontade Geral; esta não diz respeito senão ao interesse comum; a outra diz respeito ao interesse privado e é apenas uma soma das
vontades particulares: mas, suprimamos
destas vontades os mais e os menos que

NOTAS
Publicado por gentileza do Centro de
Filosoﬁa da Ciência da Universidade
de Lisboa. Versão portuguesa do artigo
“Rousseau and Burke and the Concept of
General Will” in Olga Pombo e Nuno Melim
(org.) Rousseau e as Ciências, Centro de
Filosoﬁa das Ciências da Universidade de
Lisboa, 2013.
1

2
Cf. J.-J., Rousseau, Du Contrat Social, ou
Principes du Droit Politique, Euvres Complètes
de Jean-Jacques Rousseau, III, Paris,
Gallimard, 1964, pp.391-2.

Cf. J.-J., Rousseau, Du Contrat Social, ou
Principes du Droit Politique, Livre III, Cap. I,
ed. cit. p. 399 e J.-J., Rousseau, Lettres Écrites
de la Montagne, Lettre VI, Euvres Complètes
de Jean-Jacques Rousseau, III, Paris,
Gallimard, 1964, pp. 808.

3

“Comme la nature donne à chaque homme
un pouvoir absolu sur tous ses membres,
le pacte social donne au corps politique un
pouvoir absolu sur tous les siens; et c’est
le même pouvoir qui, dirigé par la volonté
général porte, comme j’ai dit, le nom de la
souveraineté” J.-J., Rousseau, Du Contrat
Social, ou Principes du Droit Politique, Livre
II, Chapitre IV, Ed. Cit. p. 372.
4

Annie Marion Osborne, Rousseau and
Burke, London, New York, Toronto, Oxford
University Press, 1940.

5

“Trouver une forme d’association qui
défende et protège de toute la force commune
la personne et les biens de chaque associé,
et par laquelle chacun, s’unissant à tous,
n’obéisse pourtant qu’a lui-même, et reste
aussi libre qu’auparavant” J.-J., Rousseau,
Du Contrat Social, ou Principes du Droit
Politique, Livre I, Chapitre VI, Ed. Cit. p. 360.
6

Cf. Annie Marion Osborne, Rousseau and
Burke, Ed.Cit. p. 141.
7

40

NOVA CIDA DANI A

P R I M AV E R A 2 0 1 4

8
“La souveraineté est une, indivisible,
inaliénable, et imprescriptible; elle appartient
à la nation; aucune section du peuple ni aucun
individu ne peut s’en attribuer l’exercice.» This
confounds, in a manner equally mischievous
and stupid, the origin of a government in the
people with it’s continuance in their hands.
I believe that no such doctrine has ever been
heard of in any public act of any government
whatsoever, until it was adopted (I think
from the writing of Rousseau) by the French
Assemblies, who have made it the bases of
their Constitution at home, and of the matter
of their apostolate in every country”, Edmund
Burke, Observations in the Conduct of the
Minority, The Works of the Right Honorable
Edmund Burke, Vol. V, Boston, Little, Brown,
and Company, 1866, p. 45. (De agora em
diante Works, Vol. Data, p….) Burke detecta a
inspiração em Rousseau, mas Rousseau admitia
a delegação executiva do poder no governo são
os seus intérpretes que não a admitem.

“In the word State I conceive there is
much ambiguity. The state is sometimes
used to signify the whole commonwealth,
comprehending all its orders, with the several
privileges belonging to each. Sometimes it
signiﬁes only the higher and ruling part of
the commonwealth, which we commonly
call the Government. In the ﬁrst sense, to
be under the state but not the state itself,
nor any part of it, that is, to be nothing at
all in the commonwealth, is a situation
perfectly intelligible, - but to those who ﬁll
that situation, not very pleasant, when it is
understood. It is a state of civil servitude, by
the very force of the deﬁnition. Servorum
non est respublica is a very old and a very
true maxim. This servitude, which makes a
men subject to a state without being citizens,
may be more or less tolerable from many
circumstances; but these circumstances more
9

or less favourable, do not alter the nature of
the thing. The mildness by which absolute
masters exercise their dominion leaves
them masters still. (...) In the other sense of
the word State, by which is understood the
Supreme Government only, I must observe
this upon the question: that to exclude all
classes of man entirely from this part of
government cannot be considered as absolute
slavery. It only implies a lower and degraded
state of citizenship such is (with more or
less strictness) the condition of all countries
in which an hereditary nobility possess the
exclusive rule. This may be no bad mode of
government, - provided that the personal
authority of individual nobles be kept in due
bounds (...) and that the people (who have
no share in granting their own money) are
subjected to but light impositions, and are
otherwise treated with attention, and with
indulgence to their humours and prejudices”,
Edmund Burke, Letter to Sir Hercules
Langrishe, Works IV, 1866, pp. 248-9.
Cf. Edmund Burke, Speech on Impeachment
of Warren Hastings, Speech in Opening
Second Day, February 16, 1788, Works, IX,
1866, pp. 446-59.
10

“Burke came to the conclusion that in
principle the sovereignty of the state
should be unlimited (...) in the ﬁrst place,
the state with its institutions, its traditions
and its customs had remained while many
generations of citizens had come and gone
(...). It was therefore peculiarly ﬁtted by
nature to be the ultimate court of appeal for
the citizens and also the institution to which
they could alienate “their rights, liberties
and property, and yet remain secure in the
knowledge that their trust would not be
misplaced”, Annie Marion Osborne, Rousseau
and Burke, p. 141.
11
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mutuamente se anulam, resta como soma
das diferenças a Vontade Geral” .24

A Vontade Geral, já seja pelo estratagema usado para a sua identificação,
isto é, a leitura do legislador ou a consulta exaustiva ou ainda, em circunstâncias especiais, a aferição pela escolha da
maioria, já seja pela assunção de que é geral, admitindo que é possível identificar
a priori o que é o bem comum, é, segundo os critérios burkeanos, um conceito
de eficácia e legitimidade questionáveis.
Para o Irlandês, a vontade da maioria, ou
mesmo a vontade de uma geração inteira, não se identifica forçosamente com
o bem comum de uma sociedade nem o
representa. Isto é assim porque as socie-

dades também se podem enganar e este
domínio também pode ser uma forma de
tirania, mais temível até do que a tirania
de um só. Uma das formas de conter o
exercício tirânico do poder é existirem
sanções para quem o exerce, ora é praticamente impossível castigar todo um
povo, pelo que podemos esperar mais
facilmente um exercício tirânico do poder por parte de uma multidão que por
parte de um só: uma tirania de muitos é
uma multíplice tirania.
A escolha do que serve em cada momento ao exercício do poder para bem
dos governados é uma escolha que supõe
a prudência do governante na aplicação
dos instrumentos de governação adequados a esse fim. Existem princípios

que guiam a prática política, mas apenas
a justeza dos princípios não chega para
garantir boas políticas, é preciso também
saber aplicá-los, mas, por isso mesmo, o
juiz da boa prática política é a Constituição, assim como o costume, a tradição e
o preconceito que têm idêntico papel e,
por último, a prudência dos governantes
na atenção às circunstâncias.
O conceito de Vontade Geral teria,
para Burke, a perigosidade de um princípio político perfeccionista, confiante (talvez em demasia) no seu critério,
sem acautelar a falibilidade humana.
Um princípio bom em teoria, mas temível na prática, com os ingredientes
necessários à justificação racional de
uma autocracia.

NOTAS
“But it is from confounding the
unaccountable character inherent to the
supreme power with arbitrary power, that
all this confusion of ideas have arisen. (...)
It is true that the supreme power in every
constitution of government must be absolute,
and this may be corrupted into the arbitrary.
But all good constitutions have established
certain ﬁxed rules for the exercise of their
functions, which they rarely or ever depart
from, and which rules from the security
against that worst of evils, the government of
will and force instead of wisdom and justice”,
Edmund Burke, Impeachment of Warren
Hastings, Speech in Opening Second Day,
February 16, 1788, Works, IX, 1866, pp. 460-1.
12

«J’aurois donc voulu que personne dans
l’état n’eût pu se dire au-dessus de la loi (...)
car quelle que puisse être la constitution
d’un gouvernement, s’il s’y trouve un seule
homme qui ne soi pas soumis à la loi, tous les
autres sont nécessairement à la discrétion de
celui-là», J.-J., Rousseau, Dédicace, Discours
sur l’Origine et les Fondements de l’ Inégalité
Parmi les Hommes, Euvres Complètes de
Jean-Jacques Rousseau, III, Paris, Gallimard,
1964, p.112
13

“The strong struggle in every individual to
preserve possession of what he has found
to belong to him (...) is one of the securities
against injustice and despotism implanted in
our nature”, Reflections, p. 415.
14

“But the practical application of these
doctrines is less drastic than is often supposed,
for the volitions of the General Will are
expressed only through the laws.” Alfred
Cobban, Rousseau and the Modern State,
London, George Allen & Unwin Ltd, 1934, p. 126.
15

“Et qu’est-ce qu’ une loi? C’est une
déclaration publique et solennelle de la
volonté générale sur un objet d’intérêt
16

commun». Rousseau, J.J., Lettres Écrites de
la Montagne, Lettre VI, Œuvres Complètes de
Jean-Jacques Rousseau, III, Paris, Gallimard,
1964, pp. 807-8.
Também David Cameron vê deste modo o
carácter moral da Vontade Geral: “(...) each
member of the executive or government has
three distinct types of will: ﬁrst the personal
will which he possesses as an individual
and which serves his own interest; second,
the will of the partial association to which
he belongs, in this case the government;
and third, the sovereign will of the state
itself, which he has as a citizen. Rousseau
argues that the natural order of priority of
these three wills in a person is based on how
directly or immediately each relates to his
personal interest; hence the personal will
comes ﬁrst and the general or sovereign will
last. However, in a just state the required
order of priority is precisely the reverse.
(...) this analysis, which may be generalized
to all citizens in a state, indicates the
problem for which public spirit provides
part of an answer. The natural hierarchy of
priorities has to be reordered; men have to
be transformed so that personal selﬁshness
will not make political relationships either
impossible or structurally unjust.” Cameron,
David, The Social Thought of Rousseau and
Burke, A Comparative Study, London, London
School of Economics and Political Science,
1973, pp. 129-30.
17

in: João Lopes Alves, Ética & Contrato Social,
Lisboa, Colibri, 2005, pp. 149-50.
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«car la volonté particulière tend, par sa
nature, aux préférences, et la volonté général
à l’égalité», J.-J., Rousseau, Du Contrat Social,
ou Principes du Droit Politique Livre II,
Chapitre I, Ed. Cit. p. 368.
19

20

J.-J., Rousseau, Du Contrat Social, ou

Principes du Droit Politique Livre II, Chapitre
VI, Ed. Cit. p. 379.
Vaughan interpreta-a assim, Robert
Derathé é de opinião que não poderemos
fazer da Vontade Geral uma representação
colectiva sem falsear por completo o sentido
da doutrina de Rousseau uma vez que a
Vontade Geral é a de todos os particulares
enquanto eles querem o que convém mais
a cada cidadão em geral. A interpretação
de Derathé é certamente muito justiﬁcada,
no entanto, parece-nos que Vaughan viu
bem esta questão porque uma Vontade
Geral que interessa a um cidadão em geral,
se pode classiﬁcar com justiça como uma
representação abstracta colectiva.
21

“On doit concevoir par-là que ce qui généralise
la volonté est moins le nombre des voix que
l’intérêt commun qui les unit” J.-J., Rousseau,
Du Contrat Social, ou Principes du Droit
Politique Livre II, Chapitre IV, Ed. Cit. p. 374.
22

Também Derathé sublinha que Rousseau não
excluiu a eventualidade da opressão de uma
minoria pela maioria apenas preocupada em
impor as suas inclinações particulares e que
essa é a razão pela qual Rousseau defende que
a votação se deve aproximar da unanimidade
sempre que se trata de votar uma lei. Cf.
Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la
Science Politique de son Temps, Paris, Vrin,
1970, p. 233.
23

“Il y a souvent bien de la diﬀérence entre la
volonté de tous et la volonté générale; celleci ne regarde qu’a l’intérêt commun; l’autre
regarde à l’intérêt privé, et n’ est qu’ une
somme de volontés particuliers: mais ôtez de
ces mêmes volontés les plus et les moins qui
s’entre-détruisent, reste pour sommes des
diﬀérences la volonté générale”, J.-J., Rousseau,
Du Contrat Social, ou Principes du Droit
Politique Livre II, Chapitre III, Ed. Cit. p. 371.
24
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