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Aula: 29

Temática: Rousseau e a fundamentação da 
                 propriedade privada

 
Há, em Rousseau, a criação do Estado, e os indivíduos são 
súditos em relação ao Estado. Mas este deve ser represen-
tante da vontade popular. Bem diferente de Hobbes, em 

que, uma vez escolhido o primeiro governante, os direitos dos cidadãos 
acabariam. Em Rousseau, os indivíduos cedem ao Estado seus direitos na-
turais para garantirem os seus direitos civis, através de uma democracia 
direta, e participativa.

Um dos pontos nevrálgicos sobre os quais incide a teorização dos contra-
tualistas é a propriedade privada. Em Rousseau, no estado de natureza, 
ela é inexistente. O surgimento da propriedade privada é justamente o que 
funda o estado de sociedade. Nesse estado, a propriedade, em grande 
medida, quando é assegurada, o é pela força. Após o pacto, é estabelecida 
a garantia legal da propriedade, a qual é, portanto, um direito civil e não 
natural (assim como também para Hobbes).

 
A questão da propriedade privada torna-se nevrálgica quando se pensa 
a teorização dos contratualistas a partir da perspectiva histórica. Se Ho-
bbes ainda procurava legitimar o poder do soberano, fundamentando a 
permanência dos Estados Absolutistas, em Rousseau já encontramos a 
teoria para fundamentar o fortalecimento da burguesia, que estava em 
ascensão e que necessitava de teorias para fundamentar os seus direitos 
e legitimar os seus interesses, em contraposição às robustas teorias que 
sustentavam os direitos dos soberanos, seja através da escolha mediante 
um pacto ou então pela escolha divina.

O poder da burguesia em ascensão estava na propriedade privada da ri-
queza, garantida pelo trabalho. A teorização dos contratualistas começou a 
conferir aos burgueses argumentos para se posicionarem gradativamente 
como superiores aos monarcas, que começaram a entrar em decadência, 
e também aos pobres, isso por meio da seguinte equação: Deus cria todos 
os indivíduos como iguais, podendo trabalhar e ter propriedade privada. 
Para aqueles que não conseguem ser proprietários, passa a ser justificável 
que eles trabalhem para que consigam guardar suficientemente o produto 
do trabalho a fim de tornarem-se proprietários.
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A aquisição de propriedade era concedida por Deus e o tra-
balho, a missão que Ele deu a Adão (e, por extensão, aos 
homens), ao descumprir a regra imposta ao comer a maçã 

proibida. A partir de então, Deus deu função do trabalho ao homem, isto é, 
fez com que ele tivesse de trabalhar para conseguir o próprio sustento.


