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No presente estágio, o trabalho consiste em examinar o sentido ético do elogio rousseauniano 

ao ócio junto à questão da oposição que seu pensamento estabelece entre as noções de homem 

e de cidadão. As referências fundamentais da análise, nessa etapa, são respectivamente 

 

a) O Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1753), 

sobretudo a passagem em que o "ficar ocioso" prende-se ao conceito de ataraxia: 
 

Descobrindo e seguindo, deste modo, os caminhos esquecidos e perdidos 

que levaram o homem do estado natural ao estado civil; restabelecendo, com 

as posições intermediárias que acabo de notar, as que o tempo limitado me 

faz suprimir, ou que a imaginação me não sugeriu, todo leitor atento deverá 

ficar impressionado com a distância imensa que separa esses dois estados 

[...] O que a reflexão nos ensina sobre isso, a observação o confirma 

perfeitamente: o homem selvagem e o homem policiado/civilizado diferem 

de tal modo no fundo do coração e nas inclinações, que o que faz a 

felicidade suprema de um reduziria o outro ao desespero. O primeiro só 

respira o repouso e a liberdade; só quer viver e ficar ocioso, e a própria 

ataraxia do estóico não se aproxima da sua indiferença profunda por 

qualquer outro objeto. Ao contrário, o cidadão, sempre ativo, sua, agita-se, 

atormenta-se sem cessar para buscar ocupações ainda mais laboriosas 

(ROUSSEAU, 1964a, v. 3, p. 191, grifo nosso). 

 

b) As Considerações sobre o Governo da Polônia (1771), destacadamente a passagem sobre 

as "instituições ociosas": 
 

Jamais haverá boa e sólida constituição além daquela em que a lei reinará 

sobre os corações dos cidadãos. Enquanto a força legislativa não for até lá, 

as leis serão sempre eludidas. Mas como alcançar os corações?. É nisso que 

nossos instituidores, os quais só vêem força e castigos, raramente pensam, e 

é ao que talvez recompensas materiais não conseguiriam melhor conduzir; 

mesmo a justiça mais íntegra não leva até isso, porque a justiça é, como a 

saúde, um bem de que gozamos sem sentir, que não inspira entusiasmo e do 

qual só sentimos o valor depois de havê-lo perdido. Por que meios, pois, 

comover os corações para que estes amem a pátria e suas leis? Ousaria eu 

dizê-lo? Por meio de jogos de crianças; por meio de instituições ociosas aos 

olhos dos homens superficiais, mas que formam hábitos queridos e afeições 

invencíveis (ROUSSEAU, 1964g, v. 3, p. 955, grifo nosso). 
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