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RESUMO 

 

A formulação de um processo educativo que garanta ao homem melhores 

condições de atuar em sociedade é um aspecto fundamental da reflexão construída por 

Rousseau. Estabelecendo os princípios de uma educação que prima pelo livre 

desenvolvimento do indivíduo, Rousseau afirma que esse processo deve conduzi-lo a um 

aperfeiçoamento de todas as suas potencialidades a fim de formá-lo para o exercício da 

liberdade e da autonomia, elementos que proporcionarão uma atuação efetiva no que se refere 

à organização política da sociedade. Por esta razão, Rousseau propõe uma educação não 

preocupada apenas em desenvolver o aspecto individual, mas, sobretudo, o aspecto coletivo, 

uma vez que o homem deve ser educado para agir em meio à sociedade, aprendendo a 

conviver com os demais e a priorizar o interesse comum frente aos interesses particulares. O 

processo educativo deve equilibrar as tensões entre a natureza e a sociedade, posto que 

Rousseau formula uma educação que insere o homem no mundo da cultura, permitindo que o 

mesmo siga as orientações estabelecidas pela natureza. O paradoxo da educação de Rousseau 

torna-se a pedra de toque para o entendimento de uma interpretação que visualiza uma 

educação política.  
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RÉSUMÉ 
 
 

La formulation d’un processus éducatif qui garantit à l’homme de meilleurs 

conditions d’agir em société est un aspect fondamental de la réflexion construite par 

Rousseau. Etablissant les principes d’une éducation qui prime par le libre développement de 

l’individu, Rousseau affirme qui ce processus doit le conduire à un perfectionnement de 

toutes ses potentialités afin de le former à l’exercice de la liberté et l’autonomie, éléments qui 

procurent une action effective en ce qui concerne l’organisation politique de la société. Pour 

cette raison, Rousseau propose une éducation qui ne se preocupe pas uniquement de 

développer l’aspect individuel, mais, surtout, l’aspect collectif, puisque l’homme doit être 

éduqué pour agir au sein de la société, apprenant à cohabiter avec les autres et à donner une 

priorité à l’intérêt comum face aux intérêts particuliers. Le processus éducatif doit équilibrer 

les tensions entre la nature et la société, puisque Rousseau formula une éducation que insere 

l’homme dans le monde de la culture, permettent que celui-ci suive les orientations établies 

par la nature. Le paradoxe de l’éducation de Rousseau devient le point fondamental à la 

compréhension d’une interprétation que visualise une éducation politique.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho pretende analisar como Rousseau concebe uma educação 

política capaz de formar o homem para a vida. A tese de que a educação tem a possibilidade 

de solucionar o problema da desigualdade, uma vez que permite a preparação do homem para 

exercer suas funções como agente político de uma sociedade, deixa clara a intenção do 

filósofo de estabelecer uma relação intrínseca entre a educação e a política. Diferente de 

muitos comentadores que identificam em Rousseau apenas uma educação do sentimento 

(individual), a dissertação quer mostrar que há, além desta, um outro tipo de educação, ou 

seja, uma educação política.   

O homem necessita de uma educação que lhe permita um conhecimento das coisas 

úteis à sua formação na tentativa de orientá-lo de um modo satisfatório no curso de suas 

ações. A relação entre a educação e a política acentua-se como uma problemática muito 

relevante na filosofia de Rousseau e demonstra sua preocupação com o caminho a ser seguido 

pelo homem, já que o mesmo, ao entrar na vida em sociedade, encontra uma série de 

obstáculos propiciadores da corrupção dos princípios da natureza. 

A necessidade de uma integração entre essas duas instâncias é imprescindível para 

a compreensão do desenvolvimento da sociedade através de um processo formativo. Diante 

desta consideração, Rousseau afirma a importância de que a discussão educacional esteja, 

necessariamente, atrelada à questão política. “É preciso estudar a sociedade pelos homens e os 

homens pela sociedade; quem quiser tratar separadamente a política e a moral nada entenderá 

de nenhuma das duas”.1 

A educação e a política apresentam-se como áreas correlacionadas pelo fato de 

que obras fundamentais do conjunto de idéias rousseaunianas – o Emílio e o Contrato Social – 

                                                
1 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation. Paris: Garnier-Flammarion, 1966. p. 306. Tradução 

Brasileira de Roberto Leal Ferreira. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 309. A convenção utilizada tem 
o propósito de confrontar as citações no original com as citações da tradução. Sempre que possível, além da 
indicação do original em francês, indicamos, também, a paginação em português para as obras de Rousseau.  
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podem ser analisadas de maneira complementar, posto que foram publicadas 

simultaneamente, revelando uma estratégia do próprio Rousseau de induzir uma leitura 

aproximada das duas obras. Por esta razão, pode-se pensar que essa estratégia tem como 

finalidade permitir a compreensão de uma educação baseada nos princípios da natureza, como 

a mais indicada para a formação de um verdadeiro cidadão. Sobre essa relação, comenta 

Cerizara:  

 

Finalmente, a própria estratégia de publicação de ambos os livros demonstra 
que Rousseau pretendia que saíssem concomitantemente, confirmando a 
existência de uma relação constante entre a educação do homem (Emílio) e a 
formação do cidadão (Do Contrato Social).2 

 

Observa-se que, na obra Emílio ou da educação, a formação para uma melhor 

atuação na sociedade é a função que a educação deve exercer na vida do homem. Pela 

importância que esta tem na preparação dos homens para melhor agirem na vida política, a 

pesquisa tem o intuito de mostrar a importância da reflexão de Rousseau sobre a educação 

enquanto formadora de homens livres capazes de buscar uma interferência na vida política, 

estabelecendo, assim, o nexo entre educação e política.  

Rousseau analisa o problema da educação, salientando a sua importância, pelo 

fato de proporcionar ao homem o conhecimento da realidade para melhor condução de sua 

vida. Um ponto crucial na sua filosofia é a questão da educação que o homem deve ter para 

tornar-se competente na vida política. Assim sendo, a educação tem a função primordial de 

formar homens livres e desenvolver suas faculdades com o intuito de prepará-los para a vida 

em sociedade. 

Segundo Rousseau, o homem começa a se educar desde o seu nascimento e a 

primeira educação que recebe é a da natureza. Esta educação dá os primeiros ensinamentos e 

preceitos para a atuação do homem, levando-o ao aprimoramento de todas as disposições 

próprias de sua constituição natural. A educação pela natureza torna-se fundamental porque, 

nos primeiros anos de vida, o indivíduo não pode, por suas próprias forças, prover sua 

sobrevivência, devido à imaturidade tanto física quanto intelectual de sua condição, 

necessitando do auxílio de outrem para conhecer suas próprias limitações. Por essa razão, 

                                                
2 CERIZARA, Beatriz. Rousseau: A educação na infância. São Paulo: Scipione, 1990. p. 27. Acerca do modo 

como foram publicadas as duas referidas obras, também afirma Hilsdorf: “Rousseau pensa, então – e 
simultaneamente, pois o Emílio e o Contrato Social surgem com intervalo de poucos meses no ano de 1762 – 
a sociedade do Contrato, ‘solução’ que pode garantir o respeito à natureza humana individuada”. Cf. 
HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Pensando a Educação nos Tempos Modernos. São Paulo: Ed. UNESP, 1998. 
p. 78. 
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pode-se entender por que Rousseau considera a criança como um ser que possui dificuldades 

próprias: ela não apresenta uma estrutura física que lhe permita desempenhar determinadas 

tarefas, o que não acontece com um homem em plenas condições físicas. 

 

Se o homem nascesse grande e forte, a estatura e a força ser-lhe-iam inúteis 
até que tivesse aprendido a servir-se delas; ser-lhe-iam prejudiciais, pois 
impediriam que os outros pensassem em socorrê-lo e, entregue a si mesmo 
morreria de miséria antes de ter conhecido suas necessidades.3 

 

O desenvolvimento das faculdades do homem, começando na primeira infância, 

avança no decorrer de sua vida proporcionando-lhe inúmeras possibilidades de melhor atuar 

no meio em que vive. Utilizando-se desse mesmo argumento, no Discurso sobre a 

desigualdade, Rousseau constata, através da investigação do estado de natureza, que o homem 

distingue-se dos outros animais pelo fato de possuir um conjunto bem organizado de 

habilidades, as quais são proporcionadas por uma estrutura física complexa, facilitadora para 

ele da transposição de muitos obstáculos na luta pela sobrevivência. 

 

Despojando esse ser, assim constituído, de todos os dons sobrenaturais que 
ele pôde receber e de todas as faculdades artificiais que ele só pode adquirir 
por meio de progressos muito longos, considerando-o, numa palavra, tal 
como deve ter saído das mãos da natureza, vejo um animal menos forte do 
que uns, menos ágil do que outros, mas, em conjunto, organizado de modo 
mais vantajoso  do que todos os demais.4 

 
Pela argumentação rousseauniana, pode-se entender o fato de que o homem 

inserido na sociedade apresenta um comportamento diferente daquele observado no estado de 

natureza. Na sociedade, o homem distingue-se radicalmente dos seus semelhantes, possuindo 

como objetivo de vida não mais a satisfação de suas necessidades primárias, mas a realização 

de outras necessidades originadas com o convívio social. Os homens empregaram o seu 

tempo na obtenção de uma série de comodidades desconhecidas por seus antepassados; foi o 

primeiro jugo que impuseram a si próprios e a origem de todos os males que prepararam para 

seus descendentes.5 

Com o estabelecimento da sociedade, o modo de vida dos homens modifica-se 

completamente porque o impulso natural responsável pela condução de suas ações dá lugar à 

                                                
3 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 36. Trad. p. 8. 
4 Idem. Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes. Paris: Garnier-Flammarion, 

1971. p. 172. Tradução Brasileira de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1978). p. 238. (Col. 
Os Pensadores) 

5  Cf. Ibid., p. 226. Trad. p. 262.  
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orientação por intermédio da razão, faculdade que é desenvolvida na vida em sociedade. A 

passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito 

notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade 

que antes lhe faltava. É só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e o 

direito o lugar do apetite, o homem, até aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se 

forçado a agir baseando-se em outros princípios e a consultar a razão antes de ouvir suas 

inclinações.6 

Com a passagem para o estado social, a influência dos elementos originários da 

natureza tende a interferir, cada vez menos, no modo de viver do homem. Ele passa a se 

preocupar mais em satisfazer necessidades surgidas com o convívio social e, dessa forma, 

torna-se propenso a seguir o caminho da corrupção dos costumes. Este caminho o afasta de tal 

modo dos seus semelhantes e de si próprio a ponto de fazê-lo não mais se reconhecer como 

aquele ser livre e independente, o qual foi criado pela natureza para bastar-se a si mesmo na 

luta pela sobrevivência. Segundo Cassirer, a sociedade 

 

Desperta necessidades e paixões que o homem natural jamais conheceu e 
coloca-lhe nas mãos os recursos sempre novos para saciá-las sem freios. A 
sede de dar o que falar de si, a ânsia de se distinguir dos outros: tudo isso nos 
torna incessantemente estranhos a nós mesmos, tudo isso nos transporta, de 
certo modo, para fora de nós mesmos.7  
 

Identificando a vida social como o estado no qual os homens se distinguem 

radicalmente dos seus semelhantes pelo fato de se afastarem da sua condição natural, 

Rousseau empreende uma crítica severa à sociedade por concluir ser ela responsável pelo 

infindável número de males que assolam o gênero humano. Entretanto, ele ressalta ser 

imprescindível que aprendamos a conviver em sociedade, já que a passagem para esse estado 

é um acontecimento inevitável no concurso do tempo. 

Com o intuito de impedir essa completa derrocada do homem social, Rousseau 

salienta a necessidade de uma educação que possibilite uma reaproximação do homem com a 

sua natureza. Esta reaproximação dá plenas condições para que ele possa viver em sociedade 

sendo afetado, o mínimo possível, pelos elementos que promovem a degeneração dos 

princípios originais. Elementos como a desigualdade e o amor-próprio são considerados como 

responsáveis pelo progressivo distanciamento do homem da natureza. 

                                                
6 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social. Paris: Garnier-Flammarion, 2001. p. 60. Tradução Brasileira 

de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 36. (Col. Os Pensadores) 
7 CASSIRER, Ernst. A filosofia do Iluminismo. Trad. Álvaro Cabral. Campinas: UNICAMP, 1992. p. 217. 
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Com a transformação da natureza humana, torna-se necessária uma educação 

responsável pela preparação do homem para a vida comunal com a finalidade de desenvolver-

lhes as faculdades e, desta forma, contribuir, enquanto cidadão, para uma melhoria da 

sociedade da qual ele é uma parte. Assim, o homem educado, segundo os princípios regidos 

pela natureza, tem a possibilidade de atuar de uma forma enérgica na vida política porque é 

orientado desde a infância a desenvolver suas faculdades da melhor maneira possível. 

Portanto, o educador “não pode acelerar o desenvolvimento da razão; ele só pode preparar-lhe 

o caminho à medida que afasta os obstáculos que o obstruem”.8 

Concebendo uma educação vinculada à política, Rousseau afirma que os 

educadores devem respeitar a liberdade dos homens assim como todos os dons concedidos 

pela natureza. Portanto, através do poder de ação de suas faculdades, o homem garante sua 

conservação e, conseqüentemente, o seu desenvolvimento. Essa reunião de forças só pode se 

originar do concurso de muitos. Contudo, são a força e a liberdade do homem os instrumentos 

de sua conservação.9 

Juntamente com as outras faculdades humanas, a liberdade é considerada como 

responsável pela distinção entre o homem e os outros animais, a qual lhe garante uma posição 

de destaque na natureza. Isto ocorre porque só o homem possui a capacidade de expressar a 

sua vontade e, deste modo, escolher como vai conduzir as suas ações. Rousseau ainda afirma 

que, no estado de natureza, existe uma liberdade puramente natural, ao passo que no estado 

civil esta é substituída por uma liberdade estabelecida pelo pacto entre os homens. A 

liberdade civil proporciona ao homem condições de agir de acordo com a sua vontade na 

direção dos interesses de todo o corpo social. Deste modo, ele se apresenta como senhor de si 

por ter a possibilidade de fazer a escolha quanto à direção de seus atos como cidadão. “Poder-

se-ia (...) acrescentar à aquisição do estado civil a liberdade moral, única a tornar o homem 

verdadeiramente senhor de si mesmo, porque o impulso do puro apetite é escravidão, e a 

obediência à lei que se estatuiu a si mesma é liberdade”.10 

Na preparação do homem para a cidadania, a liberdade apresenta-se como a 

faculdade decisiva para a garantia de melhores condições de vida. Observa-se que o filósofo 

genebrino valoriza a liberdade como um elemento indispensável da nossa natureza e afirma 

ser essa faculdade imprescindível à formação do ser humano. 

 

                                                
8 CASSIRER, Ernst. A questão Jean-Jacques Rousseau. Trad. Erlon José Paschoal. São Paulo: Ed. UNESP, 

1999. p. 118. 
9  CF. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, p. 56. Trad. p. 32. 
10 Ibid. p. 61. Trad. p. 37. 
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Ora a educação de Emílio tem um só objetivo: formar um indivíduo livre, 
capaz de se defender de todos os constrangimentos. E, para formar um 
homem livre, há apenas um meio: tratá-lo como um ser livre, respeitar a 
liberdade da criança. É aqui que se insinua o contra-senso mais grave que se 
cometeu contra o Emílio: Rousseau, no entanto, tinha tomado bastante 
cuidado para distinguir o respeito às necessidades naturais da criança (e a 
liberdade é a primeira dessas necessidades) da satisfação dos seus desejos ou 
de seus caprichos.11 

 

O sentido que o termo educação possui na filosofia rousseauniana extrapola os 

limites de uma educação baseada apenas em estabelecer regras e princípios. A educação não é 

apenas a transmissão de uma infinidade de conhecimentos eruditos, mas a aquisição de 

conhecimentos úteis para o desenvolvimento completo do indivíduo, a fim de que sejam 

proporcionadas melhores condições de preparar bons cidadãos para a garantia de uma 

sociedade melhor. Diz Rousseau:  

 

Não, se a natureza dá ao cérebro de uma criança essa flexibilidade que o 
torna próprio para receber todo tipo de impressões, não é para que gravemos 
nele nomes de reis, datas, termos de heráldica, de esfera, de geografia e todas 
essas palavras sem sentido nenhum para sua idade, e sem nenhuma utilidade 
para qualquer idade que seja, com que massacramos sua triste e estéril 
infância, mas sim para que todas as idéias que ela pode conceber e lhe são 
úteis. Todas as que se relacionam com sua felicidade.12 
 

O mestre que se compromete a educar os homens buscando realizar uma completa 

formação, a qual engloba o aspecto intelectual e moral, conduz os homens à busca do 

aprimoramento de suas capacidades. Dessa maneira, percebe-se que em Rousseau o 

verdadeiro educador não é um adestrador da memória, mas um guia que, através de seus 

preceitos, instrui o homem na condução de suas ações. Quem assim se pauta, tem por 

princípio o seguinte: 

 

Viver é o ofício que quero ensinar-lhe. Ao sair de minhas mãos, concordo 
que não será nem magistrado, nem soldado, nem padre; será homem, em 
primeiro lugar; tudo o que um homem deve ser, ele será capaz de ser, se 
preciso, tão bem quanto qualquer outro; e, ainda que a fortuna o faça mudar 
de lugar, ele sempre estará no seu.13 
 

Rousseau considera que a formação é construída a partir dos ensinamentos das 

três educações necessárias para um real desenvolvimento do homem, a saber: a educação da 

natureza, a dos homens e a das coisas. A primeira educação refere-se àquela responsável pelo 
                                                
11 LAUNAY, Michel. Introdução da obra Émile ou de l’éducation. Ed. cit., p. 23. Trad. p. XX. 
12 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 139. Trad. p. 120. 
13 Ibid. p. 42. Trad. p. 14. 
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desenvolvimento do nosso organismo e, conseqüentemente, das faculdades próprias à nossa 

constituição. Já a segunda, diz respeito aos ensinamentos que os mestres transmitem aos seus 

discípulos no intuito de desenvolver suas faculdades. Por fim, tem-se a educação das coisas: 

instrui os homens a adquirirem o conhecimento dos objetos que o cercam a partir da 

experiência. Logo, seguindo os preceitos dos três tipos de educação, os homens tornam-se 

melhores com a possibilidade de organizar a sociedade em que vivem. 

A verdadeira educação – aquela que reúne as lições das três educações – deve ter a 

capacidade de preparar o cidadão para a vida, aperfeiçoando suas disposições na tentativa de 

que o mesmo possa orientar sua razão no intuito de exercer sua cidadania em prol do bem-

estar de toda a comunidade. 

Por essa razão, só a partir de uma formação pedagógica que engloba os princípios 

de nossa natureza é possível conduzir o homem ao estabelecimento de uma prática política 

responsável pela melhoria de sua vida e a de seus semelhantes. Só uma educação que respeita 

a liberdade e outras faculdades inerentes à constituição humana pode evitar uma corrupção 

dos costumes originários, corrupção esta que leva o homem a colocar seu interesse particular 

acima do interesse coletivo. 

O homem necessita de um aprendizado não só que possibilite o gradual 

desenvolvimento das suas capacidades, mas também que o resguarde da influência negativa 

de todos os elementos contrários ao nosso caráter original, adquiridos pela vida em sociedade. 

Por conseguinte, Cassirer assinala a importância de que o homem, num primeiro momento, 

seja colocado fora do convívio para que ele possa conhecer as coisas sem qualquer 

interferência das relações estabelecidas em sociedade.  

Segundo Rousseau, a educação natural tem como principal objetivo dar ao aluno 

uma orientação, a fim de que ele possa, por si só, encontrar as suas próprias respostas. O 

educador tem a importante tarefa de conduzir o seu discípulo à busca de seus conhecimentos, 

estimulando, assim, o aprimoramento das faculdades que proporcionam uma completa 

formação. 

 

Mostro-lhe o caminho da ciência, confortável para a verdade mas longo, 
imenso, lento de se percorrer. Faço-o dar os primeiros passos para que ele 
reconheça a entrada, mas nunca lhe permito que vá até longe. Obrigado a 
aprender por si mesmo, usa a sua razão e não a de outrem; pois, para nada 
dar à opinião, é preciso nada dar à autoridade, e a maioria de nossos erros 
provém muito menos de nós do que dos outros.14 
 

                                                
14 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 269. Trad. p. 268. 
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Diante do distanciamento com a natureza, ocasionado pela vida social, o homem 

passa a necessitar de um novo guia que possa conduzi-lo no seu relacionamento com ela e 

com os seus semelhantes. No estágio pré-social, o instinto é o único responsável pelo agir 

humano, tendo em vista a satisfação das necessidades primárias. Na sociedade, porém, a razão 

é que se apresenta como o guia infalível na busca de um melhor direcionamento das ações dos 

homens. 

Por essa consideração, Starobinski assinala o fato de que Rousseau sente a 

necessidade de estabelecer uma educação que tenha como finalidade formar o homem, 

segundo os princípios da natureza, permitindo-lhe desenvolver todas as suas disposições 

primárias. No entanto, essa educação baseada na liberdade – aspecto que atribui ao ser 

humano uma posição de destaque perante aos demais animais – procura também exercitar o 

uso de uma faculdade adormecida no estado de natureza, mas que no estado social serve como 

instrumento indispensável na condução da vida dos homens. 

 

A função suprema da educação (...) é permitir que a natureza desabroche na 
cultura. A partir desse momento, os homens redescobrem o imediato de que 
gozavam anteriormente em sua existência natural. O que descobrem agora, 
porém, já não é apenas o imediato primitivo da sensação ou do sentimento, 
mas o imediato da vontade autônoma e da consciência racional.15 
 

A partir da análise dos textos que tratam do problema da educação na filosofia 

rousseauniana e do seu papel fundamental na formação de bons cidadãos, pode-se visualizar a 

intenção do filósofo de formular um processo educativo em que haja uma reaproximação do 

homem com a natureza. O problema de educar o homem para a vida em sociedade, através 

dos ensinamentos da natureza, torna-se, desta forma, o paradoxo da educação.  

O primeiro capítulo versa sobre a dicotomia natureza/sociedade a fim de que se 

possa entender as implicações dos conceitos fundamentais da filosofia rousseauniana quanto à 

formulação de um processo educativo, que está atrelado à dimensão política. No segundo 

capítulo, far-se-á uma análise da pedagogia das Luzes, priorizando o lugar de destaque no 

qual se encontra a pedagogia de Rousseau; além disso, mostrar em que aspecto esta pedagogia 

se distancia da pedagogia dos ilustrados. Por fim, o terceiro capítulo realizará uma discussão 

com alguns intérpretes da filosofia da educação de Rousseau, apontando as convergências e as 

divergências quanto à existência de uma educação política no seu pensamento.  

                                                
15 STAROBINSKI, Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo. Trad. Maria Lúcia 

Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 43.   
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A necessidade de uma educação, como a que esse filósofo nos revela mais própria 

ao homem, é imprescindível para o estabelecimento de uma sociedade melhor que esteja em 

conformidade com o interesse comum e tenha como única finalidade a garantia do bem-estar 

de um povo. Assim, a existência de uma educação política apresenta-se como o fio condutor 

da presente pesquisa pelo fato de que uma formação que prepare o homem para conviver em 

sociedade traduz-se no elemento essencial da filosofia da educação de Rousseau.  
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CAPÍTULO I 

 

A FILOSOFIA DE ROUSSEAU: NATUREZA E SOCIEDADE 

 

 

A análise dos conceitos próprios à filosofia de Rousseau é imprescindível para a 

construção de uma interpretação acerca do seu pensamento pedagógico. As temáticas do 

estado de natureza e do estado de sociedade encontram-se amplamente discutidas em todo o 

conjunto da sua obra, evidenciando a preocupação que tem Rousseau em teorizar e tecer 

considerações sobre a relação entre esses dois estados. 

A dicotomia natureza/sociedade apresenta-se como um elemento fundamental 

para a compreensão sobre a mudança no comportamento do homem ao adentrar na vida em 

sociedade. Através da descrição dos elementos que caracterizam cada um desses estados, é 

possível compreender o grau de diferença estabelecido entre o homem natural e aquele 

influenciado pela sociedade. 

 

O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro 
absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O 
homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador, e 
cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social.16 

  

A partir da leitura dos textos clássicos de Rousseau, poder-se-á reconstituir uma 

trajetória de incursão no conjunto de sua obra, identificando uma unidade de sentido que 

perpassa todas as formulações essenciais do seu corpo de idéias, como é o caso do conceito de 

natureza e de sociedade. Entender a importância da análise de dois conceitos nevrálgicos da 

filosofia de Rousseau a fim de construir, assim, a argumentação acerca de uma educação 

política constitui-se na possibilidade de elaborar uma interpretação à luz de uma unidade que 

                                                
16 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’education, p. 39. Trad. p. 11. 
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liga as suas obras – especificamente os Discursos, o Emílio e o Contrato Social -  no sentido 

de tomá-las como partes integrantes de um todo, e não como obras totalmente desarticuladas 

em que, muitas vezes, determinados argumentos parecem contradizer os demais.  

 
Por quase dois séculos a filosofia de Rousseau tem intrigado seus intérpretes. 
Dentre os muitos comentadores que tentaram abordá-la, um dos maiores – 
não obstante ter sido por longo tempo um dos mais negligenciados – foi o 
próprio Jean-Jacques Rousseau. Nas Confissões ele enfatizou que seus 
escritos, tomados como um todo, revelavam uma filosofia consistente e 
coerente: “ Tudo o que é ousado no Contrato social havia aparecido 
previamente no Discurso sobre a origem da desigualdade; tudo que é 
ousado no Emílio havia aparecido previamente em Júlia”. As discrepâncias 
que o leitor pudesse encontrar entre eles seriam, afirmava, puramente 
superficiais.17   

 

Diante daqueles que consideravam as suas formulações como um emaranhado de 

idéias contraditórias, que não apresentavam um nexo unificador capaz de proporcionar um 

raciocínio único e seguro sobre o homem e suas ações, Rousseau afirmava que “não é sobre as 

idéias de outrem que escrevo, mas sobre as minhas. Não vejo as coisas como os outros 

homens; faz muito tempo que me chamaram a atenção para isto. Mas dependerá de mim dar-

me outros olhos e exibir outras idéias?”.18  

O objetivo principal da composição do Emílio não consiste em falar de uma boa 

educação, visto que muitos pensadores já teceram muitas considerações a esse respeito, mas 

em centrar as análises no alvo a que tende ou deveria tender todas as investigações que se 

dizem respeito à educação: formar os homens. A necessidade de propor ao homem uma 

formação que lhe garanta melhores condições de participar efetivamente da sociedade, sendo 

afetado o mínimo possível pelos sentimentos próprios dessa nova condição, permite a 

formulação de uma pedagogia baseada nos preceitos regidos pela natureza. Por esta razão, 

poder-se-á entender por que o Emílio e o Contrato apresentam um ponto comum que os une: a 

possibilidade de uma educação política, que permite vislumbrar a estratégia de Rousseau em 

teorizar um processo que forme o homem para o exercício de suas atividades como cidadão. 

Acerca da ligação entre as duas obras do acervo rousseauniano, afirma Salinas: 

 
Há, assim, um momento preciso no processo de educação de Emílio em que 
se faz necessário iniciá-lo nas questões relativas à política – temos então o 
resumo do Contrato – assim como há um momento, no livro IV, em que ele 
deve se familiarizar com os princípios da moral e da religião – temos então a 

                                                
17 CASSIRER, Ernst. A questão Jean-Jacques Rousseau, p. 7-8. 
18 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation. p, 32. Trad. p. 4. 
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Profission de Foi du Vicaire Savoyard. Embora seja apenas extrato de uma 
obra inacabada, o Contrato tem pelo menos uma importância pedagógica. É 
o que ressalta igualmente do texto do Prefácio ao livro I do Contrato. Se 
escrevo sobre política – adverte Rousseau – é porque, como cidadão de um 
estado livre (Genebra), tenho “le devoir de m’en instruire”. Como cidadão, 
Rousseau se instrui, ao mesmo tempo que instrui seus compatriotas. Quer se 
trate do homem Emílio, vivendo em uma sociedade corrompida e condenado 
à solidão, quer se trate de um cidadão de Genebra, vivendo em comunhão 
espiritual com seus compatriotas, o estudo da política se apresenta, ao que 
parece, como disciplina obrigatória do currículo de ambos. A reflexão 
teórica se subordina, desde o começo, a um objetivo pragmático: trata-se, 
com ela, de completar a formação do homem Emílio ou a do cidadão. Esta 
grande ciência não é, então, tão inútil como declara Rousseau. Refletir sobre 
política é uma necessidade tanto para o homem como para o cidadão.19 

 

 

1.1. O Estado de Natureza 

 

Por ser a formulação do estado de natureza o ponto de partida para a explicação 

sobre a origem da sociedade, é a partir de sua análise que se torna possível identificar as 

características originárias da natureza humana. A investigação de tal estado permite a 

compreensão das diferenças entre o homem natural e o homem que adquiriu, ao longo dos 

tempos, um comportamento distinto daquele observado na fase pré-social. O estado no qual 

todos os homens eram iguais, livres e independentes não é retirado de nenhum período 

historicamente comprovado da humanidade. Essa fase na qual eles mantêm um íntimo contato 

com a natureza, é extraída de uma especulação rigorosa que se propõe a analisar os elementos 

constituintes do nosso caráter originário. Revelar-se-á de grande importância a análise desse 

estado porque é através dele que se pode identificar as características do homem em sua forma 

natural. Esse conhecimento possibilita a compreensão acerca dos aspectos próprios da sua 

constituição e aqueles incorporados, por ele, na convivência social. Esses aspectos dizem 

respeito aos caracteres assumidos pelo homem ao ser afetado pela vida em sociedade. 

Entretanto, Rousseau considera não ser uma tarefa fácil separar os elementos 

constituintes do homem natural dos que se referem ao homem inserido na vida social. Ele 

ainda ressalta que uma grande parte dos filósofos enganou-se em ter atribuído aspectos 

exclusivos da constituição do homem social à constituição do homem saído das mãos da 

natureza. 

  

                                                
19 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Rousseau: da teoria à prática. São Paulo: Ática, 1976. p. 71. 
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Outros poderão, desembaraçadamente, ir mais longe na mesma direção, sem 
que para ninguém seja fácil chegar ao término pois não constitui 
empreendimento fácil separar o que há de original e de artificial na natureza 
atual do homem, e conhecer com exatidão um estado que não mais existe, 
que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá, e sobre o 
qual se tem, contudo, a necessidade de alcançar noções exatas para bem 
julgar de nosso estado presente.20 

     

A observação dos caracteres naturais do homem, sem a interferência dos 

elementos constituintes do ambiente social, é entendida como a possibilidade de se 

estabelecer o seu grau de afastamento da condição originária. Através da investigação do 

estado de natureza, tem-se a idéia de como foi modificado, radicalmente, o comportamento 

dos homens a partir do estabelecimento das relações sociais. 

Por essa razão, torna-se pertinente a comparação que o genebrino faz entre o 

homem e a estátua de Glauco. Com a vida em sociedade, o homem passou por uma série de 

transformações, assim como aconteceu com a estátua que, depois das muitas intempéries, 

ficou totalmente desfigurada não mais deixando transparecer a imagem de um deus, mas a de 

uma fera terrível. No prefácio do Segundo Discurso, comenta Rousseau: 

 

Como a estátua de Glauco, que o tempo, o mar e as intempéries tinham 
desfigurado de tal modo que se 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 na constituição dos corpos e pelo 
choque contínuo das paixões, por assim dizer mudou de aparência a ponto de 
tornar-se quase irreconhecível.21 

 

Como a alma humana foi alterada? A que se deve essa transformação? O homem, 

ao entrar em sociedade, começa a se afastar, progressivamente, dos princípios que faziam 

parte da sua natureza original e que o conduziam à satisfação de suas necessidades básicas. 

Com o decorrer dos tempos, o seu modo de viver e suas necessidades foram se modificando e, 

assim, a sua nova condição tornou-se distinta daquela presenciada no estado de natureza22. 

Depois de evidenciar a preocupação que tem Rousseau em empreender um 

conhecimento do homem antes de qualquer influência do convívio, importa-nos compreender 

                                                
20 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes. p. 159. 

Trad.  p. 228. 
21 Ibid., p. 159. Trad. p. 227.  
22 Acerca da transformação pela qual passou o homem, comenta Almeida: “Para conhecer a história é preciso 

conhecer o seu agente, para conhecê-lo, é preciso considerá-lo tal qual é em sua origem e segundo as múltiplas 
transformações que sofreu, pois tomá-lo como se encontra, enquanto ser civil, como se fosse idêntico ao ser da 
natureza é um equívoco”. ALMEIDA JÚNIOR, José Benedito de. A questão da educação na obra de Jean-
Jacques Rousseau. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP, 1997. p. 13. 
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a formulação de um estado que antecede o estabelecimento das relações entre os semelhantes. 

Em vista disso, como já foi salientado anteriormente, esse estado não faz parte de nenhum 

período da história, posto que foi considerado pelo filósofo como a possibilidade de fornecer 

um entendimento sobre o surgimento da sociedade. O estado de natureza revela-se como a 

estratégia de se remontar a uma época na qual a natureza humana mantinha-se intacta, sem 

qualquer tipo de interferência que alterasse a sua forma original. Neste sentido, o método 

utilizado por Rousseau tem na reconstituição desse estado a pedra de toque para um 

conhecimento sobre as disposições inerentes ao homem. Ao identificar os elementos 

primordiais que regem as suas ações, o filósofo empreende a especulação de um estado no 

qual os homens viviam de acordo com a natureza e com os preceitos por ela previamente 

estabelecidos. Sendo assim, o próprio Rousseau afirma ser tal estado uma construção 

hipotética e que se apresenta como um artifício metodológico imprescindível para uma 

investigação a respeito da mudança no modo de vida dos homens. Este artifício é utilizado por 

ele no intuito de teorizar um estado que talvez nunca tenha existido, mas que é de grande 

importância para uma elaboração acerca da origem da sociedade. 

 

O estado de natureza é, pois, tão somente o postulado especulativo que uma 
‘história hipotética’ se confere, princípio sobre o qual a dedução poderá 
apoiar-se, em busca de uma série de causas e efeitos bem encadeados para 
construir a explicação genética do mundo tal como ele se oferece aos nossos 
olhos. 23 

 

No estado anterior à constituição da sociedade, os homens eram iguais, livres e 

independentes. Eles apresentavam uma simplicidade decorrente do seu modo de agir de 

acordo com os preceitos impostos pela natureza; tinham como objetivo de vida a satisfação de 

suas necessidades básicas, as quais se relacionavam à garantia da sua sobrevivência, como é o 

caso da conservação e do repouso24. Tendo tão poucas necessidades e podendo realizá-las 

prontamente, os homens possuíam um estilo de vida bastante simples e tranqüilo porque 

viviam única e exclusivamente para manter a sua conservação. “Vejo-o fartando-se sob um 

                                                
23 STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, p. 25. 
24 Rousseau identifica além da conservação e do repouso, a perpetuação da espécie como uma das necessidades 

fundamentais do modo de vida do homem natural. A este respeito, ele assinala: “Como a fome e outros 
apetites o fizessem experimentar sucessivamente novas maneiras de existir, houve um que o convidou a 
perpetuar sua espécie e essa tendência cega, desprovida de qualquer sentimento do coração, não engendrou 
senão um pacto puramente animal; uma vez satisfeita a necessidade, os dois sexos não se reconheciam mais”. 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p. 222. 
Trad. p. 260.  
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carvalho, refrigerando-se no primeiro riacho, encontrando seu leito ao pé da mesma árvore 

que lhe forneceu o repasto e, assim, satisfazendo a todas as suas necessidades”.25  

No Discurso sobre a desigualdade, Rousseau descreve o homem em seus três 

aspectos: o físico, o metafísico e o moral. Através das características inerentes à constituição 

originária, compreende-se por que o homem é o ser mais bem dotado da natureza e, 

conseqüentemente, o mais hábil na execução das diversas atividades imprescindíveis à 

satisfação dos seus simples objetivos de vida. Quanto ao aspecto físico, o homem apresenta 

uma condição privilegiada na natureza em relação aos outros animais. Ele possui um conjunto 

bem organizado de habilidades que o condicionam a realizar, de forma eficiente, todas as 

tarefas. Deste modo, apesar de não ser o animal mais forte ou o mais veloz, ele consegue 

transpor uma série de obstáculos na luta pela sobrevivência. Os animais ferozes, propiciadores 

de uma situação perigosa para a conservação do homem, não são considerados os seus mais 

terríveis inimigos. Diante desta consideração, Rousseau afirma que as doenças naturais 

apresentam-se como os verdadeiros obstáculos na vida do homem natural, porque 

proporcionam a perda da sua vitalidade e da sua força. 

Para o filósofo, as doenças são de duas espécies: as naturais e as que se constituem 

como o produto da vida em sociedade. A primeira espécie de doenças diz respeito àquelas que 

ocorrem necessariamente na vida de qualquer ser humano, como a infância e a velhice. A 

outra espécie de doenças refere-se às enfermidades advindas das relações sociais, as quais 

possuem efeitos muito mais danosos do que os efeitos provocados pelas doenças constituintes 

da nossa natureza. 

Em relação à infância, o grau de dificuldade está no fato de que a criança não 

pode, sozinha, prover sua subsistência, sendo necessário o auxílio de outrem para realizar tal 

objetivo. Nesta fase, o homem tem que aprender a utilizar as suas faculdades para agir, de 

modo efetivo, na natureza. Logo, cabe à mãe a tarefa de introduzir a criança neste primeiro 

aprendizado. Por essa razão, pode-se entender por que Rousseau reconhece o homem nesse 

estágio da vida como um ser que possui dificuldades próprias. Devido à imaturidade, própria 

da sua condição, ele ainda não apresenta um conjunto de habilidades físicas capazes de 

permitir-lhe o desempenho das diferentes tarefas, o que não acontece com o homem adulto em 

pleno vigor físico. Desde a busca pela alimentação até a realização de outras atividades, é 

                                                
25 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p. 172. 

Trad. p. 238. 
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nítido o fato de que o ser infantil não apresenta as condições necessárias para garantir a sua 

própria sobrevivência26.  

Quanto à velhice, essa fase é a responsável pelo desgaste de toda a força e de todo 

vigor que a natureza nos conferiu. Por conseguinte, vê-se como um período natural da vida 

humana possui um caráter extremamente nocivo, por ser, neste período, que o homem perde 

toda a capacidade física concedida pela natureza. 

 
Entre os velhos, que agem e transpiram pouco, a necessidade de alimentos 
diminui com a faculdade de atendê-la e, como a vida selvagem distancia 
deles os reumatismos e a gota, e como a velhice, entre todos os males, é 
aquele que o socorro humano menos pode aliviar, extinguem-se um dia, sem 
que nos apercebamos que deixaram de viver e quase sem que eles mesmos 
percebam.27     
 

Através de uma estrutura fisicamente complexa e de qualidades que permitem 

uma maior agilidade na realização de determinadas atividades, o homem assume uma posição 

de superioridade frente aos demais seres da natureza. Essa superioridade é percebida pelo fato 

de o ser humano, mediante o seu aparato de habilidades, possuir mais condições de satisfazer 

suas necessidades básicas do que qualquer outro animal. Os homens, mantendo um contato 

íntimo com a natureza, observam, imitam a sua indústria e, assim, elevam-se até o instinto dos 

outros animais, com o privilégio de que, se cada espécie possui o seu próprio instinto, o 

homem, não possuindo nenhum que lhe pertença exclusivamente, utiliza-se de todos eles. 

Além disso, ele se nutre, igualmente, da maioria dos alimentos que os outros animais dividem 

entre si e, conseqüentemente, garante sua subsistência mais facilmente do que qualquer um 

deles poderá conseguir28. Por apresentar-se como um ser dotado de uma constituição física 

robusta, o homem encontra-se apto a suportar todos os obstáculos que possam aparecer, 

impedindo-o de realizar a sua maior necessidade: a conservação. Diante das adversas 

circunstâncias, ele tem condições de conviver com todos os rigores que a natureza impõe, a 

fim de torná-lo um animal bem constituído fisicamente. 

  

Habituados, desde a infância, às intempéries da atmosfera e ao rigor das 
estações, experimentados na fadiga e forçados a defender, nus e sem armas, 
a vida e a prole contra as outras bestas ferozes ou a elas escapar correndo, os 
homens adquirem um temperamento robusto e quase inalterável; os filhos, 
trazendo para o mundo a excelente constituição de seus pais e fortificando-a  

                                                
26 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes, p.  

178. Trad. p. 240. 
27 Ibid., p. 179. Trad. p. 240. 
28 Cf. Ibid., p. 173. Trad. p. 238. 
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pelas mesmas atividades que a produziram, adquirem, desse modo, todo o 
vigor de que a espécie humana é capaz.29 

 

Depois de caracterizar o homem sob o aspecto físico, decisivo para a afirmação da 

sua superioridade frente aos outros animais, o autor dos Discursos precisa mostrá-lo também, 

sob o ponto de vista metafísico. Em referência a esse aspecto, o ser humano apresenta duas 

faculdades inerentes à sua constituição: a liberdade e a perfectibilidade. Essas duas faculdades 

são responsáveis pela transformação do modo de vida do homem face à natureza e aos seus 

semelhantes. Através da utilização das mesmas, ele passa a ser conduzido, não somente pelo 

instinto, mas por outras capacidades que lhe são próprias. Por conseguinte, o aspecto físico, 

somado à liberdade e a perfectibilidade, possibilita ao homem melhores condições de atuar na 

natureza. Quanto à liberdade, esta se apresenta como o elemento originário que lhe permite 

conduzir as suas próprias ações. Cabe a ele, portanto, a escolha de agir conforme ou não às 

regras prescritas pela natureza, diferentemente do animal que age unicamente pelo instinto. 

Isto se dá porque, como agente livre, o ser humano tem a capacidade de expressar a sua 

vontade. Dessa forma, ele “considera-se livre para concordar ou resistir, e é sobretudo na 

consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma”.30 

A perfectibilidade, por sua vez, é a faculdade que dá ao homem condições de 

encontrar os meios indispensáveis para a melhoria da sua vida. Tendo uma capacidade 

apurada para desempenhar as mais diversas tarefas, ele apresenta a possibilidade de 

desenvolver suas habilidades no sentido de promover a sua sobrevivência. Essa faculdade 

determina a necessidade de criação de novas técnicas que proporcionem melhores condições 

de vida para o homem. Portanto, o surgimento de novas necessidades modifica 

completamente a sua maneira de viver, levando-o a se distanciar da natureza originária e dos 

seus semelhantes. 

 

A competição entre os indivíduos se intensifica ao mesmo tempo em que são 
feitas novas descobertas técnicas – a metalurgia e a agricultura – em que se 
dão novas revoluções nos modos de vida. A perfectibilidade, diante da ação 
dos fatores desencadeantes, trabalha incessantemente.31     

 

 

 
                                                
29 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes, p. 174. 

Trad. p. 238. 
30 Ibid.,p. 183. Trad. p. 243. 
31 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. O mundo político como vontade e representação. In: Revista Filosofia 

Política, 2. Porto Alegre, 1985. p. 91. 
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O homem apresenta-se como um ser privilegiado da natureza pelo fato de possuir 

faculdades específicas que garantem uma maior habilidade na sua luta pela conservação. 

Desta maneira, a partir da reunião das capacidades, o homem pode desenvolver as suas 

disposições e realizar as suas necessidades básicas, como a sua conservação. Isto porque essas 

faculdades concedem-lhe condições propícias para agir na natureza.  

 

Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir 
e orientar as já existentes, não têm eles outro meio de conservar-se senão 
formando, por agregação, um conjunto de forças, que possa sobrepujar a 
resistência , impelindo-as para um só móvel, levando-as a operar em 
concerto. Essa soma de forças só pode nascer do concurso de muitos; sendo, 
porém, a força e a liberdade de cada indivíduo os instrumentos primordiais 
de sua conservação.32 

 

A liberdade e a perfectibilidade – as faculdades que compõem o caráter metafísico 

do homem - encontram-se relacionadas a tal ponto que não é possível falar de uma delas sem 

pensar imediatamente na outra. Em vista disso, pode-se compreender porque, no cenário da 

natureza, somente o ser humano, na qualidade de ser livre, tem a possibilidade de aperfeiçoar 

as suas habilidades. Neste sentido, pode-se entender de que maneira a perfectibilidade faz do 

homem um ser singular. Ele, diferentemente dos outros animais, tem a disposição intrínseca 

de desenvolver-se a fim de garantir a sua conservação. Essa capacidade lhe proporciona agir 

de modo a produzir melhores condições de vida, posto que ela estimula o ser humano a buscar 

novos meios de atuar na natureza. Portanto, além da liberdade que faz do homem um ser 

distinto dos demais animais, existiria uma outra faculdade que os diferenciaria – a 

perfectibilidade - faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente 

todas as outras e se encontra, entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo; o animal, 

contrariamente, no fim de alguns meses, é o que será por toda a vida, e sua espécie, no 

decorrer de milhares de anos, o que era no primeiro ano desses milhares.33 

Em relação ao aspecto moral, Rousseau identifica o homem como portador de 

uma bondade natural. Este sentimento desperta no coração humano os princípios que regem 

as suas ações. Sem apresentar ainda a consciência do que é bom ou mal, os homens vivem 

numa fase em que as únicas paixões por eles conhecidas são as referentes à satisfação das 

suas necessidades básicas. 

                                                
32 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, p. 56. Trad. p. 31. 
33 Cf. Idem. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,  p . 183. Trad. p. 243. 
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Acerca ainda da bondade humana, é preciso dizer que não há, na natureza, um 

animal mais pacífico que o homem. Isto se dá porque ele tem como finalidade fundamental de 

vida a garantia da sua conservação, não sendo necessário entrar em confronto com os outros 

animais para garantir o cumprimento desse objetivo. No estado natural, através do seu modo 

simples e tranqüilo de viver, o homem não tem a menor pretensão de prejudicar a quem quer 

que seja, como poderiam supor alguns filósofos. Estes o consideram naturalmente mal porque 

não compreendem que, nessa fase, o homem não tem idéia nem do vício muito menos da 

virtude no que diz respeito à orientação de suas ações. Não se pode concluir com Hobbes que, 

pelo fato de não ter idéia da bondade, seja o ser humano naturalmente mal; que seja corrupto 

por não ter conhecimento da virtude; que nem sempre recusa a seus semelhantes serviços que 

não crê dever-lhes; nem que, devido ao direito que se atribui com razão relativamente às 

coisas de que precisa, imagine ser o proprietário do universo.34  

Diferentemente de Hobbes, um dos filósofos que caracteriza a maldade como um 

elemento constituinte da natureza humana, Rousseau entende que ele assim se pronuncia pelo 

fato de afirmar que, no estado natural, há um conflito permanente de todos contra todos35. 

Nesta fase, o medo torna-se o sentimento que rege a vida do homem, fazendo-o viver 

desconfiando constantemente dos outros e esperando a qualquer instante sofrer uma agressão 

violenta por parte de seus semelhantes.  

Vivendo os homens numa luta permanente na busca pela conservação, torna-se 

necessária a vida em sociedade, a fim de que possa ser encontrada uma forma de protegê-los 

de suas próprias inclinações. Desta maneira, é imprescindível na argumentação hobbesiana 

que o homem esteja submetido a uma ordem que tenha plenas condições de garantir o 

convívio. 

 

... Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz 
de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que 
se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os 
homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, mas 
naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é 
suficientemente conhecida.36 

 

                                                
34 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes, p. 

210. Trad. p. 252. 
35 Sobre a oposição de Hobbes e de Rousseau quanto ao estado de natureza. Cf. DERATHÉ, Robert. Jean-

Jacques Rousseau et la science politique de son temps. 2ª ed. Paris: Vrin, 1995. p. 104.  
36 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. João Paulo 

Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril Cultural, 1994. p. 80. (Col. Os Pensadores). 
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O problema de Hobbes, quanto à caracterização do estado de natureza, reside no 

fato de ele entender ser a maldade o sentimento que leva o homem a lutar pela sua 

conservação, o qual é responsável pelo desencadeamento de um estado de completa violência 

de todos contra todos. Na fase anterior à constituição da sociedade, os homens vivem em 

constante desconfiança por imaginarem que a qualquer instante um de seus semelhantes irá 

atentar contra a sua integridade física, provocando, assim, um estado de completa 

desigualdade no qual todos buscam garantir a sua própria vida. A respeito do sentimento de 

insegurança e de temor pelos quais passam os homens nessa fase, assinala Renato Janine 

Ribeiro:  

 

No estado de natureza estes [os homens] são iguais, mas essa igualdade 
acompanhada de instável desigualdade, só aparece face à morte, à sempre 
possível morte de cada pessoa nas mãos de seu próximo. Os homens nascem 
iguais: porque morrem da mesma maneira, porque qualquer um pode matar 
qualquer um37.  

 

O estado de guerra de todos contra todos revela como Hobbes constrói a sua 

argumentação no que tange à caracterização da natureza humana. Afirmando que o homem é 

um ser naturalmente mau, por supor que, na sua constituição, estão as inclinações próprias de 

uma índole violenta, Hobbes chega à conclusão de que na fase anterior ao estabelecimento da 

ordem social há o completo estado de conflito entre os semelhantes, tendo em vista a 

satisfação dos seus objetivos. 

 

No Leviatã, as causas de conflito que têm suas raízes na natureza humana 
são resumidas em três pontos: a competição, que impulsiona os homens a 
combater pela posse ou controle dos outros homens e bens; a desconfiança, 
que os incita a defender-se mediante a ofensa; a glória, que os estimula a 
combater pela reputação.38 

 

Contudo, Rousseau afirma que, dentre as necessidades do homem natural, não se 

encontra a necessidade de violentar os outros porque, nesse estado, o sentimento de 

conservação não tomou a forma de um egoísmo como aquele observado na vida em 

sociedade. A indiferença, atitude do homem natural, dá lugar ao interesse pelos outros no 

intuito de subjugá-los. Na concepção rousseauniana, o erro da filosofia de Hobbes está em 

colocar, no lugar do egoísmo puramente passivo, próprio do estado de natureza, um egoísmo  

                                                
37 RIBEIRO, Renato Janine. A marca do Leviatã. São Paulo: Ática, 1978. p. 19. 
38 SANTILLÁN, José F. Fernández. Hobbes y Rousseau: entre la autocracia y la democracia.  Presentación de  

Norberto Bobbio. México: Fondo de Cultura Económica, 1988. p. 23. 
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ativo. O impulso para espoliar e dominar com violência é algo estranho ao homem natural; ele 

só pôde nascer e se desenvolver depois que o homem passou a viver em sociedade e conheceu 

todos os desejos artificiais criados por esta. Portanto, o momento relevante na constituição 

anímica do homem natural não é a opressão violenta dos outros, mas a indiferença e a falta de 

interesse por eles.39  

Considerando a bondade natural como uma característica intrínseca do ser 

humano, Rousseau ainda ressalta a existência de dois sentimentos anteriores à razão: o 

sentimento de conservação e o sentimento de piedade. Estes sentimentos inatos indicam que 

não é necessária a interferência de qualquer espécie de operação mental para que eles sejam 

manifestados.  

O primeiro sentimento, também denominado de amor de si, diz respeito ao 

estímulo que nos faz lutar pela sobrevivência. Este é o impulso natural da constituição 

humana de transpor os mais difíceis obstáculos que possam impedir a satisfação das 

necessidades básicas. 

 

A fonte de nossas paixões, a origem e o princípio de todas as outras, a única 
que nasce com o homem e nunca o abandona enquanto ele vive é o amor de 
si; paixão primitiva, inata, anterior a todas as outras e de que todas as outras 
não passam, em certo sentido, de modificações. Neste sentido, todas, se 
quisermos, são naturais.40 

 

Eby assinala o fato de que a existência desse sentimento não expressa nenhum 

tipo de compreensão que o homem possa ter de si ou dos outros. No estágio que antecede o 

estabelecimento da vida social, ele tinha como única preocupação satisfazer seus simples 

objetivos de vida, não necessitando do auxílio dos demais para realizar tal fim, visto que, no 

estado de natureza, os homens são independentes. A independência em que o homem goza 

nesse estado revela como é constituído um sentimento de indiferença em relação aos demais 

pelo fato de ele se bastar a si mesmo. 

 

No estado natural o homem vivia completamente inconsciente de si mesmo. 
O fim único de sua conduta era preservar-se da dor e da morte e assegurar a 
satisfação de sua natureza animal. O motivo principal de sua conduta 
Rousseau denominou amor-a-si-mesmo (amour de soi) – isto é, o instinto de 

                                                
39 Cf. CASSIRER, Ernst. A questão Jean-Jacques Rousseau, p. 97. 
40 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’education, p. 275. Trad. p. 273.  
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autoconservação. Neste estado animal, todos os indivíduos eram livres, 
iguais e de modo algum dependentes uns dos outros.41 

 

O outro sentimento, precedendo a qualquer espécie de reflexão, coloca-nos no 

lugar daquele ser que sofre. Ele incita, por exemplo, não passarmos por um animal em 

sofrimento sem sentir com isso uma profunda inquietação. Deste modo, a situação de agonia 

vivida por um ser sensível transporta o homem para fora de si mesmo e o faz comover-se de 

tal maneira que chega a ponto de identificar-se com ele. 

 

Assim nasce a piedade, primeiro sentimento relativo que toca o coração 
humano conforme a ordem da natureza. (...) De fato, como nos deixaremos 
comover pela piedade, a não ser saindo de nós mesmos e identificando-nos 
com o animal que sofre e deixando, por assim dizer, nosso ser para assumir o 
seu? Só sofremos na medida em que julgamos que ele sofre; não é em nós, 
mas nele que sofremos. Assim, ninguém se torna sensível a não ser quando 
sua imaginação se excita e começa a transportá-lo para fora de si.42   

 

Diante do poder de ação dos sentimentos primitivos da nossa constituição, 

Rousseau assinala que o homem natural tem um modo de viver mais regrado e tranqüilo 

porque segue as suas inclinações originais e, desta maneira, convive em perfeita harmonia 

com a natureza e com os seus semelhantes. 

Juntamente com a influência dos sentimentos primitivos, o homem tem a posse de 

um organismo forte e de qualidades que desenvolvem a sua capacidade de criar meios para 

melhorar as suas condições de vida; além disto, ele ainda apresenta um instrumento que 

facilita muito a sua atuação na natureza: a linguagem. A partir do instante em que um homem 

foi reconhecido por outro como um ser sensível, pensante e semelhante a ele próprio, o desejo 

ou a necessidade de comunicar seus sentimentos e pensamentos levaram-no a procurar meios 

para isso. Tais meios só podem provir dos sentidos, pois estes constituem os únicos 

instrumentos pelos quais um homem pode agir sobre outro. Eis, portanto, a instituição dos 

sinais sensíveis para exprimir o pensamento.43 Num primeiro momento, a linguagem exprime 

as diversas percepções sensíveis constituintes da vida no estado de natureza. 

O homem natural reconhece na linguagem a finalidade de expressar seus simples 

sentimentos. Frente a uma nova situação, ele comunica aos outros, através de signos 

                                                
41 EBY, Frederick. História da Educação Moderna: Teoria, Organização e Práticas Educacionais. 5 ed. Porto 

Alegre: Globo, 1978. p. 283-284. 
42 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 289. Trad. p. 289. 
43 Cf. Idem. Ensaio sobre a origem das línguas. Trad. Fúlvia M. L. Moretto. 2ª ed. Campinas-SP: Editora da 

Unicamp, 2003. p. 159. Sobre a teoria rousseauniana da linguagem, Ver PRADO JR, Bento. A força da voz e 
a violência das coisas. In: Ensaio sobre a origem das línguas, Ed.cit., p. 105.    
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lingüísticos rudimentares, aquilo que está sentindo. Um grito enérgico diante de uma dor 

insuportável, ou do ataque de um animal feroz, exprime as sensações experimentadas pelo 

homem. 

 

A primeira língua do homem, a língua mais universal, a mais enérgica e a 
única de que se necessitou antes de precisar-se persuadir homens reunidos é 
o grito da natureza. Como esse grito era proferido por uma espécie de 
instinto nas ocasiões mais prementes, para implorar socorro nos grandes 
perigos ou alívio nas dores violentas, não era de muito uso no curso comum 
da vida, onde reinam sentimentos mais moderados.44 

 

A partir dessa linguagem rudimentar, o homem começa a estruturar formas mais 

complexas e adequadas para estabelecer uma comunicação com os demais. Auxiliada pela 

razão, que de virtual no estado de natureza passa a se desenvolver com a consolidação da 

sociedade, a linguagem inicia um processo de aprimoramento a fim de proporcionar aos 

homens sinais de comunicação mais convenientes do que as expressões inarticuladas que, 

apesar de possuírem um sentido, não garantiam uma comunicação eficiente. À medida que 

ocorriam mudanças e progressos no modo de vida, a comunicação entre os homens tornou-se 

fundamental porque, em sociedade, estes tinham a necessidade de se relacionar e, deste modo, 

verifica-se como à linguagem é atribuído um importante papel na organização política de uma 

comunidade.  

 

A passagem do inarticulado para o articulado corresponde, assim, à 
possibilidade de um verdadeiro conhecimento da natureza e da sua ordem. 
De inarticulada a linguagem da natureza passa a ser articulada, assim como 
se transforma o nosso instrumento receptor, convertendo-se em faculdade de 
articulação. A escritura de que se serve agora a Natureza para transmitir sua 
mensagem é de outra ordem: trata-se de uma escrita articulada, que reclama, 
para sua interpretação, o desvelamento dos princípios que presidem à 
articulação.45 

 

Pela minuciosa descrição que Rousseau faz do estado de natureza, apontando as 

qualidades que fazem do homem um ser único no cenário da natureza, torna-se compreensível 

porque esse estado assume um caráter fundamental na sua filosofia, pelo fato de permitir uma 

análise rigorosa acerca das características intrínsecas à natureza humana. A partir da 

construção hipotética deste estado, a filosofia tem condições de especular sobre o 

                                                
44 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p. 205. 

Trad. p. 248. 
45 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Rousseau: da teoria à prática, p. 64. 
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comportamento dos homens, sem qualquer tipo de interferência advinda das relações entre os 

semelhantes. 

Por ser o estado de natureza um elemento imprescindível para o entendimento 

sobre a constituição da sociedade, poder-se-ia imaginar que Rousseau pretendesse dar-lhe um 

estatuto empírico por evidenciar a sua importância para a formulação de uma idéia acerca da 

sociedade. Contudo, Cassirer nos alerta para o fato de ser esse elemento, constituinte do seu 

método de análise, decisivo para aqueles que refletem sobre as relações instituídas pelos 

homens em sociedade. 

 

... Rousseau está longe de aceitar o estado de natureza como um estado de 
fato em cuja contemplação ele absorver-se-ia, à beira do qual suspiraria, com 
o qual sonharia. Serve-se dele como a pedra de toque que permite fazer a 
prova de tudo o que, na forma presente da sociedade, é verdade ou embuste, 
o que é lei obrigatória em si ou o que apenas é convenção e arbítrio. O 
Estado e a sociedade de hoje devem contemplar seu próprio rosto no espelho 
da natureza, devem aprender a ver-se e a julgar-se.46 

 

Neste sentido, a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade revela 

uma profunda mudança no comportamento do homem. Ele, que anteriormente contentava-se 

com a satisfação das necessidades elementares, passa a desenvolver faculdades até então 

adormecidas no estado pré-social que lhe proporcionam uma nova condução de suas ações na 

vida social. 

 

Embora nesse estado se prive de muitas vantagens que frui da natureza, 
ganha outras de igual monta: suas faculdades se exercem e se desenvolvem, 
suas idéias se alargam, seus sentimentos se enobrecem, toda a sua alma se 
eleva a tal ponto, que, se os abusos dessa nova condição não o degradassem 
freqüentemente a uma condição inferior àquela donde saiu, deveria sem 
cessar bendizer o instante feliz que dela o arrancou para sempre e fez, de um 
animal estúpido e limitado, um ser inteligente e um homem.47  

 
 
 

1. 2. O Estado de Sociedade 
 
 

Na sociedade, o homem apresenta um novo modo de se comportar diante dos 

outros e da natureza. Enquanto no estado natural a finalidade principal era garantir a sua 

                                                
46 CASSIRER, Ernst. A filosofia do Iluminismo. Trad. Álvaro Cabral. Campinas: Unicamp, 1992. p.  358. 
47ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, p. 60-61. Trad. p. 36.  
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conservação, no estado social, a aquisição de uma grande quantidade de bens revela-se como 

a necessidade essencial da vida humana. 

 

... Os homens gozando de um lazer bem maior empregaram-no na obtenção 
de inúmeras espécies de comodidades desconhecidas por seus antepassados; 
foi o primeiro jugo que, impensadamente, impuseram a si mesmos e a 
primeira fonte de males que prepararam para seus descendentes.48 

 

 

No processo de consolidação da sociedade, Rousseau considera a propriedade 

como um dos primeiros males surgidos com o convívio. Na tentativa de adquiri-la, os homens 

travam verdadeiras batalhas e instalam um estado de permanente conflito na garantia dos seus 

privilégios, como o lucro. Por esta razão, com a exploração de uns pelos outros, constata-se a 

situação de desigualdade imposta com o estabelecimento da propriedade. 

 

Tal foi ou deveu ser a origem da sociedade e das leis, que deram novos 
entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruíram irremediavelmente a 
liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da 
desigualdade, fizeram de uma usurpação sagaz um direito irrevogável e, para 
lucro de alguns ambiciosos, daí por diante sujeitaram todo o gênero humano 
ao trabalho, à servidão e à miséria.49 

 

Inicialmente, o aparecimento das primeiras construções feitas com a finalidade de 

servir como moradia revela a maneira pela qual o homem passa a agir na natureza. Esta nova 

situação desperta em sua consciência a idéia de possuir tudo o que se encontra ao alcance de 

suas mãos, isto porque ele considera a cabana como a sua primeira propriedade. A esse 

período se prende uma primeira revolução que determinou o estabelecimento e a distinção das 

famílias e que introduziu um tipo de propriedade da qual nasceu um grande número de 

conflitos.50 Para Rousseau, o primeiro passo para a constituição da sociedade civil se deu 

quando alguém cercou um pedaço de terra e afirmou ser seu algo que não lhe pertencia, posto 

que o existente era de todos e tudo de que nos servimos tem como única proprietária a 

natureza. Este acontecimento ainda foi acompanhando de um discurso correspondente com o 

intuito de persuadir os demais do suposto direito. Observa-se que, a partir do momento em 

que alguém se apossou de alguma coisa e conseguiu o consentimento dos outros, instaurou-se 

o direito de propriedade. Como elemento artificial, a propriedade tem uma origem arbitrária e 

                                                
48 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p. 

226. Trad. p. 262. 
49 Ibid., p. 239. Trad. p. 269. 
50 Cf. Ibid., p. 225-226. Trad. p. 262. 
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convencional e, uma vez que não foi estabelecida pela natureza, dá início a uma infinidade de 

malefícios de que a sociedade é capaz. Sobre a propriedade como um direito, considera-se 

que: 

 

O fato de uma pessoa cercar o terreno e dizer ‘isto é meu’ se transforma em 
direito, vale dizer, a posse se transforma em propriedade, quando ao fato se 
dá assentimento, ou seja, se acredita na verdade do fato. A legitimidade do 
direito de propriedade, no caso se funda no assentimento – em outras 
palavras, numa convenção.51 

 

Segundo Rousseau, o simples direito de ocupação não faz sentido algum para 

homens que se contentavam em viver de maneira simples, satisfazendo seus objetivos básicos. 

Para o homem natural, não há desejos nem necessidades de bens como a propriedade; 

contudo, o homem social identifica esta como a mais nova finalidade da sua existência.   

 

O direito do primeiro ocupante, embora mais real do que o do mais forte, só 
se torna um verdadeiro direito depois de estabelecido o de propriedade. Todo 
o homem tem naturalmente direito a quanto lhe for necessário, mas o ato 
positivo, que o torna proprietário de qualquer bem, afasta de tudo o mais.52  

 

Com o surgimento da propriedade, é desencadeado o progresso acelerado da 

desigualdade, pois os homens, antes iguais e livres, passam a ocupar faces contrárias da 

totalidade social: de um lado, aqueles que, ao longo da vida, acumularam terras e os 

elementos produzidos por eles; de outro, aqueles que não possuíam outro bem além da sua 

vida. Em virtude disso, criou-se a divisão entre ricos e pobres, divisão esta que resulta das 

relações sociais ou da dependência recíproca entre eles, e que de modo algum pode ser 

considerada como um produto natural. Isto se dá porque, para manter seus bens, o rico 

necessita do trabalho do pobre e este, para garantir a sua sobrevivência, submete-se à vontade 

do proprietário das terras e, conseqüentemente, do poder. 

 

O homem de livre e independente que era, devido a uma multidão de novas 
necessidades passou a estar sujeito, por assim dizer, a toda natureza e, 
sobretudo, a seus semelhantes, dos quais num certo sentido se torna escravo, 
mesmo quando se torna senhor: rico tem necessidade de seus serviços, 
pobre, precisa de seu socorro, e a mediocridade não o coloca em situação de 
viver sem eles.53 

                                                
51 ULHÔA, Joel Pimentel de. Rousseau e a utopia da soberania popular. Goiânia: Editora da UFG, 1996. p. 93. 
52 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, p. 62. Trad. p. 37.  
53 Idem. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p.235; Trad. p. 267. Vemos 

aqui anunciado o tema da dialética do senhor e do escravo presente na Fenomenologia do Espírito de Hegel. 
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Através da constatação de que os homens, em sociedade, precisam dos seus 

semelhantes para a manutenção das suas vidas, poder-se-ia imaginar que esse relacionamento 

pudesse conduzi-los a um estado de igualdade. No entanto, Rousseau assinala o fato de que os 

homens, ao estreitar as suas relações com os demais, têm a pretensão de submeter os mais 

fracos ou os mais pobres às ordens daquele que detém a força ou a riqueza. Os homens 

passam a ter necessidade uns dos outros pelo fato de precisarem do auxílio dos demais para 

realizar tarefas, a fim de garantir a sobrevivência da comunidade. Esses já perderam, no 

decorrer dos tempos, a força e o vigor – elementos característicos da constituição natural – 

que lhes proporcionavam a sua conservação e os condicionavam a transpor os obstáculos 

impostos pela natureza. O homem tornou-se, assim, dependente do socorro dos outros para 

satisfazer suas necessidades, as quais eram imediatamente satisfeitas quando ele se bastava a 

si mesmo. 

 

... Enquanto só se dedicaram a obras que um único homem podia criar, e a 
artes que não solicitavam o concurso de várias mãos, viveram tão livres, 
sadios, bons e felizes quanto o poderiam ser por sua natureza, e continuaram 
a gozar entre si das doçuras de um comércio independente; mas, desde o 
instante em que um homem sentiu necessidade do socorro de outro, desde 
que se percebeu ser útil a um só contar com provisões para dois, desapareceu 
a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as 
vastas florestas transformaram-se em campos aprazíveis que se impôs a 
regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria 
germinarem e crescerem com as colheitas.54  

 

Desta maneira, torna-se entendida a afirmação segundo a qual o homem, inserido 

na sociedade, precisa incondicionalmente do trabalho e como, através dele, é introduzido um 

estado de coisas em que há uma infinidade de necessidades e poucas são as possibilidades 

efetivas de saciá-las. 

A busca pela satisfação das necessidades valorizadas no meio social, como a 

propriedade, desperta no homem o desejo de apossar-se de tudo o que está ao seu alcance, 

incluindo também os bens pertencentes a seus semelhantes. Outros bens como a honra, a 

riqueza e a estima passam a ser considerados os objetos de desejo que o leva a se distanciar 

dos outros. Rousseau reconhece o lugar de destaque que tem a estima frente aos outros “bens 

da opinião” por possibilitar ao homem uma condição privilegiada. Este bem proporciona o 

                                                                                                                                                   
Cf. HEGEL, G. W.F.. Phénoménologie de l’Esprit (Capítulo IV). Tradução de Jean Hyppolite. Paris: Aubier, 
T. 1, 1992. Sobre o tema, consultar KOJÈVE, A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallirmard, 1968. 

54 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p. 231-
232. Trad. p. 264-265. 
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prestígio diante de muitos e o faz desenvolver os mais diferentes meios de sobressair-se, pois 

é necessário que os outros lhe devotem uma grande consideração e que, assim, torne-se 

privilegiado. 

  

A grande alteração é a que produz a cisão entre o interior e o exterior e a 
grande paixão que se constitui é a de ser estimado pelo outro. Essa é a 
principal mola propulsora da vida em sociedade; é ela a paixão social 
propriamente dita. E é sobre ela igualmente que vão se assentar os costumes, 
pois os indivíduos passarão a valorizar a estima daqueles com quem 
convivem e agirão de acordo com os padrões de cada comunidade.55   

 

Com a sociedade, surge um grande número de necessidades, assim como a 

dificuldade de satisfazê-las, pelo fato de que o homem se preocupa mais em saciar suas novas 

necessidades do que realizar seus simples objetivos de vida. “O homem social, cuja existência 

já não é mais autônoma, mas relativa, inventa sem cessar novos desejos que não pode 

satisfazer por si mesmo”.56 Tendo como finalidade de vida a posse de todos os bens 

importantes para a vida em sociedade, o homem, estimulado pela infinita ganância de tudo 

possuir, caminha em busca da efetivação dos seus interesses. Estes interesses revelam a 

importância dada aos instrumentos que dizem respeito ao luxo, necessidade imposta pelos 

homens ao deixarem a simplicidade e a rusticidade da vida no estado natural. 

 
Que seja o luxo um indício certo de riquezas; que sirva até, caso se queira, 
para multiplicá-las; que se deveria concluir desse paradoxo tão digno de ter 
nascido em nossos dias? E que se tornará a virtude, desde que seja preciso 
enriquecer a qualquer preço? Os antigos políticos falavam constantemente de 
costumes e virtudes, os nossos só falam de comércio e de dinheiro.57 

 

No estado social, o homem começa a se preocupar em satisfazer as necessidades 

originadas com o convívio, tornando-se propenso a entrar num processo de corrupção dos 

costumes. Esta nova condição o afasta de seus semelhantes e de si próprio, a ponto de fazê-lo 

não mais se reconhecer como o ser livre e independente criado pela natureza para bastar-se a 

si mesmo na luta pela sobrevivência. A sociedade desperta uma série de necessidades e 

paixões desconhecidas pelo homem do estado de natureza e coloca-lhe nas mãos os recursos 

                                                
55 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. O mundo político como vontade e representação. In: Revista Filosofia 

Política, p. 102. 
56 STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, p. 40. 
57 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur les sciences et les arts. Paris: Garnier-Flammarion, 1971. p. 43-44. 

Tradução Brasileira de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 344. (Col. Os 
Pensadores). 
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para satisfazê-las sem limites. A vontade de ser superior e de se diferenciar dos outros torna-

se-lhes totalmente estranhos a si mesmos e os leva para fora de si mesmos.58 

O homem social, importando-se apenas em realizar seus interesses puramente 

particulares em detrimento do interesse comum, desenvolve um sentimento que perverte o 

amor de si. Este sentimento é o amor-próprio, o qual faz os semelhantes se distinguirem e 

agirem como verdadeiros inimigos na busca dos mais variados bens prestigiados pelo 

convívio social. 

 

O amor de si, que só a nós mesmos considera, fica contente quando nossas 
verdadeiras necessidades são satisfeitas, mas o amor-próprio, que se 
compara, nunca está contente e nem poderia estar, pois esse sentimento, 
preferindo-nos aos outros, também exige que os outros prefiram-nos a eles, o 
que é impossível. Eis como as paixões doces e afetuosas nascem do amor de 
si, e como as paixões odientas e irascíveis nascem do amor-próprio.59  

 

Contrariamente ao homem natural que conduzia as suas ações segundo o impulso 

de conservação, o homem social é levado a atuar mediante a interferência do amor-próprio. 

Este sentimento responsabilizado pela perversão do sentimento originário – o amor de si – 

permite que os homens atentem não somente à integridade dos seus semelhantes, mas também 

à da própria natureza. O indivíduo, ao sair das mãos da natureza, não está em condições de 

escolher entre o bem e o mal. Abandona-se ao seu instinto natural de conservação; é 

dominado pelo ‘amour de soi’, mas este ainda não se transformou em amor-próprio (amour 

propre), o qual só se compraz e só se mitiga na opressão de outrem. A sociedade é a única 

responsável pelo desenvolvimento do amor-próprio. É ela que faz do homem um tirano contra 

a natureza e contra si mesmo.60  

O homem, distanciando-se progressivamente da sua constituição natural, permite 

que a influência do amor-próprio sobre as suas relações torne-se presente em todas as 

situações da vida social. Com a aquisição de um novo comportamento imposto pela 

sociedade, o homem passa a desenvolver os mais distintos artifícios originados pela influência 

desse sentimento.    

O amor-próprio tem o poder de transformar o homem num ser perverso e 

dissimulador que, sob as aparências de bondade e de virtude, utiliza-se das mais diversas 

maneiras de obter, para proveito próprio, uma grande quantidade de benefícios. Assim, com a 

                                                
58 CASSIRER, Ernst. A filosofia do Iluminismo, p. 217. 
59 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’education, p. 276-277; Trad. p. 275. 
60 Cf. CASSIRER, Ernst. A filosofia do Iluminismo, p. 216-217. 
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sociedade, instala-se um estado no qual os homens prejudicam-se uns aos outros a fim de 

realizar seus objetivos particulares.  

 

... A ambição devoradora, o ardor de elevar sua fortuna relativa, menos por 
verdadeira necessidade do que para colocar-se acima dos outros, inspira a 
todos uma negra tendência a prejudicarem-se mutuamente, uma inveja 
secreta tanto mais perigosa quanto, para dar seu golpe com maior segurança, 
freqüentemente usa a máscara da bondade; em uma palavra, há, de um lado, 
concorrência e rivalidade, de outro, oposição de interesses e, de ambos, o 
desejo oculto de alcançar lucros a expensas de outrem. Todos esses males 
constituem o primeiro efeito da propriedade e o cortejo inseparável da 
desigualdade nascente.61 

 

Na sociedade, a influência do amor-próprio e dos outros sentimentos que dele 

advêm encontra as mais convenientes ocasiões de manifestar-se e desenvolver-se, pois nela 

cada homem procura realizar seus objetivos puramente particulares em detrimento dos 

objetivos de toda a comunidade. Na tentativa de adquirir os bens prestigiados pela vida social, 

o homem apresenta-se diferente do que realmente é para conseguir tudo o que deseja. 

 

Aí estão todas as qualidades naturais postas em ação, estabelecidos a posição 
e o destino de cada homem, não somente quanto à quantidade dos bens e o 
poder de servir ou de ofender, mas também quanto ao espírito, à beleza, à 
força e à habilidade, quanto aos méritos e aos talentos e, sendo tais 
qualidades as únicas que poderiam merecer consideração, precisou-se desde 
logo tê-las ou afetar possuí-las. Para proveito próprio, foi preciso mostrar-se 
diferente do que na realidade se era. Ser e parecer tornaram-se duas coisas 
totalmente diferentes. Dessa distinção resultaram o fausto majestoso, a 
astúcia enganadora e todos os vícios que lhes formam o cortejo.62 

 

Vivendo em um ambiente no qual o egoísmo torna-se o elemento característico 

das relações, o homem procura esconder as suas verdadeiras intenções a fim de revelar aos 

demais apenas o que lhe é conveniente. No meio social, ele usa uma máscara nas mais 

diversas circunstâncias da vida cotidiana e, assim, passa a agir aparentando ser aquilo que não 

é, tendo em vista a satisfação das suas novas necessidades de vida. 

 

Entrementes, julga se tenho razão em chamar essa multidão de um deserto e 
em assustar-me com uma solidão onde só encontro uma vã aparência de 
sentimentos e de verdade que muda a cada instante e se destrói a si mesma, 
onde apenas percebo espectros e fantasmas que impressionam o olhar por 

                                                
61 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p. 236. 

Trad. p. 267. 
62 Ibid., p. 235. Trad. p. 267. 
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um momento e desaparecerem logo que os queremos agarrar. Até agora vi 
muitas máscaras, quando verei rostos de homens?63 

 

A partir das considerações acerca da maneira pela qual o homem atua em 

sociedade, Starobinski revela o papel de destaque do tema da máscara na argumentação 

rousseauniana.64 A máscara representa a forma artificial encontrada pelos homens para 

conseguirem conviver com todos os elementos constituintes do estado social, estado este em 

que as disposições naturais são gradualmente minimizadas tendo em vista o desenvolvimento 

de novas disposições e sentimentos próprios da convivência social. 

 

As “falsas luzes” da civilização, longe de iluminar o mundo humano, velam 
a transparência natural, separam os homens uns dos outros, particularizam os 
interesses, destroem toda possibilidade de confiança recíproca e substituem a 
comunicação essencial das almas por um comércio factício e desprovido de 
sinceridade; assim se constitui uma sociedade em que cada um se isola em 
seu amor-próprio e se protege atrás de uma aparência mentirosa.65  

 

O modo como os homens se apresentam em sociedade revela o quanto eles 

escondem aquilo que realmente são. Por ter a necessidade de conviver num mundo em que a 

desigualdade tem uma enorme influência nas relações entre os semelhantes, tornar-se-á 

importante que o homem omita as suas reais intenções no intuito de não mostrar aos outros o 

seu verdadeiro caráter. A atitude de aparentar aos outros aquilo que não se é torna-se uma 

condição necessária à atuação do homem no meio social. Rousseau identifica essa atitude 

como a possibilidade de convivência num estado no qual os semelhantes, interessando-se pela 

realização dos seus interesses particulares, precisam criar estratégias para conseguir 

concretizar, com êxito, os seus ideais de vida. 

        

Na sociedade, vemos os homens falando: ‘Mostram seus discursos, 
escondem suas ações’. Na história, nós os julgamos pelo que fazem: ‘Estão 
sem véus’. Mesmo as palavras dos homens ouvidas na história nos ajudam a 
melhor conhecê-los, porque podemos comparar o que dizem com o que 
fazem, e assim julgamos ao mesmo tempo o que são e o que querem parecer 
ser. 66 

                                                
63 ROUSSEAU, Jean-Jacques. La nouvelle Héloïse. Paris: Garnier-Flammarion, 1967. p. 166-167.   Tradução 

Brasileira de Fúlvia Maria Luíza Moretto. São Paulo-Campinas: Hucitec/Editora da Unicamp, 1994. p. 214. 
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da mentira da aparência não tem nada de original em 1748. No teatro, na igreja, nos romances, nos jornais, 
cada um à sua maneira denuncia falsas aparências, convenções, hipocrisias, máscaras”. STAROBINSKI, Jean. 
Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, p. 16.  
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Neste sentido, a oposição ser/parecer é um elemento fundamental para a 

argumentação rousseauniana acerca do comportamento do homem na vida em sociedade. Isto 

é observado quando se constata o fato de que os semelhantes não revelam a sua verdadeira 

natureza, não mais aquela constituinte de um ser movido apenas pelos sentimentos, mas uma 

natureza adquirida com o modo de vida próprio da sua nova condição. A partir desta 

oposição, poder-se-á entender como Rousseau descreve o estado social em toda a sua 

complexidade, identificando as manifestações decorrentes de um estado em que há uma 

inversão dos princípios constituintes da nossa natureza.  

Torna-se importante apontar para o fato de que, apesar de se distanciar da sua 

constituição original e das necessidades que a mesma demanda, a vida social impõe ao 

homem outras necessidades que se apresentam como convenientes para a consolidação da 

ordem civil. A oposição ser/parecer evidencia-se justamente na análise das contradições entre 

o modo de vida anterior à sociedade e o modo estabelecido ou produzido pelas relações 

oriundas do convívio.  

 
As oposições entre ser e parecer, agir e falar, são apenas conseqüências da 
contradição básica entre as exigências da vida em sociedade e os impulsos 
naturais. É verdade que o texto [Segundo Discurso] fala da nossa ordem 
social. Seria possível imaginar uma ordem social que não fosse oposta à 
natureza? Não é este precisamente o projeto que o Contrato executa. Sem 
nos adiantarmos na interpretação da solução dada a este problema podemos, 
porém, desde já, considerar que a conciliação entre os dois termos só se pode 
dar no quadro de uma diferença irredutível. Se é verdade, por outro lado, que 
as sociedades ditas primitivas apresentam o espetáculo de uma maneira de 
viver dos homens que pode servir de modelo para se imaginar sua condição 
natural, não podemos nos esquecer todavia de que este espetáculo funciona 
como simples indício e que todo esforço de Rousseau parece dirigido no 
sentido de conceber a existência no ambiente natural como radicalmente 
diferente da vida em sociedade.67  

  
Esses princípios, responsáveis por um modo de vida no qual os homens seguiam 

as disposições da sua constituição primária, modificam-se completamente com o 

estabelecimento da vida em sociedade. Os preceitos que regiam o modo de viver dos homens 

conforme os ditames da natureza perdem, neste estágio, a força que tinham no estado anterior 

à organização da sociedade.  

                                                
67 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Rousseau: da teoria à prática, p. 51. 
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O estado social é um meio no qual os homens não necessitam mais serem guiados 

pelas disposições que fazem parte do seu caráter original. O que constitui a vida social é a 

diminuição da influência dessas disposições, as quais proporcionavam ao homem natural o 

desenvolvimento das inclinações do seu coração. Sendo o ambiente em que os indivíduos 

passam a valorizar os mais diversos artifícios da polidez, a sociedade os permite agir, 

escondendo realmente o que sentem e o que desejam. Através da imagem de virtude e de 

bondade, o homem dissimula as suas verdadeiras ações a fim de aparentar aos demais algo 

que não ele não é. Portanto, juntamente com as ações, também são dissimulados os 

sentimentos pertencentes à constituição do homem inserido na vida civil.              

 

O que caracteriza o estado atual? Rousseau não é avaro em seus argumentos: 
a contenção exterior não é a imagem das disposições do coração; a decência 
não significa virtude; as máximas não servem como regras de 
comportamento; a verdadeira filosofia não tem nada a ver com o título de 
filósofo. Ainda há mais: reina em nossos costumes uma uniformidade vil e 
enganosa, todos os espíritos parecem ter sido feitos no mesmo molde; 
ninguém ousa mais parecer o que é; vive-se num constrangimento perpétuo; 
não há amizades sinceras, nem estima real; sob o véu da polidez, escondem-
se as desconfianças, os medos, a frieza, a reserva, o ódio, a traição.68 

 

Diante do poder que a polidez assume no meio social, por estimular as mais 

distintas manifestações decorrentes das novas necessidades, apresentar-se-á como 

fundamental a identificação desta com a situação de completo afastamento da nossa condição 

de pureza em relação aos sentimentos naturais. Acerca dos malefícios ocasionados pela 

interferência da polidez na constituição da sociedade, Rousseau adverte no Primeiro Discurso 

que não existem mais amizades sinceras e estima real; não mais confiança cimentada. As 

suspeitas, os receios, os medos, a frieza, a reserva, o ódio, a traição esconder-se-ão todo o 

tempo sob esse véu uniforme e pérfido da polidez, sob essa urbanidade tão exaltada que 

devemos às luzes de nosso século.69 O homem da sociedade, atuando de modo a usufruir todos 

os bens resultantes deste estado, possui a atitude de se mostrar, aos seus semelhantes, 

diferentemente do que ele realmente é. Assim, as manifestações da polidez evidenciam uma 

necessidade social de esconder as suas reais atitudes, sentimentos e disposições a fim de 

garantir a realização de seus objetivos. Deste modo, Rousseau assinala a mudança pela qual 

passou o homem ao abandonar as inclinações naturais, presentes na fase anterior ao 
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estabelecimento das relações institucionalizadas entre os semelhantes. Estas relações passam a 

ser estipuladas, mediante os instrumentos de que a polidez se serve para transformar atitudes 

naturais, calcadas na simplicidade e bondade (disposições pertencentes ao homem natural), 

em atitudes mascaradas de amizade e respeito.     

 

O honesto interesse da humanidade, a efusão simples e tocante de uma alma 
sincera têm uma linguagem muito diferente das falsas demonstrações da 
polidez e das aparências enganadoras que o hábito da sociedade exige. 
Tenho muito medo de que aquele que desde o primeiro momento me trata 
como um amigo de vinte anos não me trate, ao final de vinte anos, como um 
desconhecido se tivesse de pedir-lhe um grande favor; e quando vejo homens 
tão distraídos ter um tão terno interesse por tantas pessoas, presumiria 
facilmente que não o têm por ninguém.70      

 

A relação natureza/sociedade faz parte do método empreendido por Rousseau para 

analisar as relações sociais que corrompem os princípios da natureza humana. Sobre a 

oposição ser/parecer, que orienta a argumentação rousseauniana sobre a necessidade de 

estabelecer um modo de prevenir a nossa razão contra o artifício da aparência, ressalta 

Salinas: 

 

O método de Rousseau é, com efeito, ‘dicotômico’(...). É mediante a 
operação dessa rede dicotômica [Natureza/Sociedade versus Ser/Parecer 
versus Fazer/Dizer], cujas regras de funcionamento é preciso desvendar, que 
se edificará a crítica dos saberes ilusórios e se orientará o exercício do nosso 
juízo, mantendo-o a uma distância adequada e conveniente em relação aos 
prestígios da aparência.71 

 

A partir das considerações feitas acerca da importância da relação ser/parecer para 

a caracterização do estado de sociedade, compreende-se porque, através dessa oposição, há a 

possibilidade de se evidenciar a transformação do caráter do homem frente à consolidação das 

relações sociais. Por isso, é possível entender como a natureza do homem, ao entrar em 

contato com a sociedade, deixou de revelar, progressivamente, a transparência original, 

elemento intrínseco da sua constituição no estado natural. 
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1. 3. Obstáculo e Abandono da Transparência Originária 

 

Com o advento da sociedade, o homem passa por profundas mudanças quanto ao 

seu modo de viver. Ele se diferencia daquele homem presente no estado de natureza por se 

afastar dos costumes originários pertencentes à sua constituição. Torna-se compreensível que 

esse afastamento dos costumes ocorreu quando estes começaram a perder a importância num 

estágio em que as relações entre os semelhantes são condicionadas mediante os artifícios da 

polidez, elementos estes totalmente estranhos à natureza. Na verdade, a crítica sugerida por 

Rousseau à polidez pode ser compreendida pelo fato de ser esta a responsável, juntamente 

com todo o cortejo da sociedade, pelo abandono dos costumes originários. Estes poderiam ser 

considerados demasiado simplórios e rústicos; no entanto, eram mais do que necessários para 

a manutenção da vida tranqüila levada pelo homem na sua relação com a natureza e com os 

seus semelhantes.  

 

Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a 
falarem a linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos, mas naturais, e 
a diferença dos procedimentos denunciava, à primeira vista, a dos caracteres. 
No fundo, a natureza humana não era melhor, mas os homens encontravam 
sua segurança na facilidade para se penetrarem reciprocamente, e essa 
vantagem, de cujo valor não temos mais noção, poupava-lhes muitos 
vícios.72  

 

Mesmo vivendo em um ambiente em que muitas são as necessidades e poucas as 

formas de satisfazê-las, visto que são grandes os obstáculos para a sua sobrevivência, o 

homem precisa engendrar todas as suas capacidades no sentido de ter melhores condições de 

atuar na vida social. Apesar de, na descrição do estado de natureza, Rousseau constatar que 

são muitos os obstáculos transpostos pelo homem, como as intempéries ou os animais ferozes, 

só com a sociedade é que os verdadeiros obstáculos se tornam difíceis de serem vencidos. À 

medida que ele começa a ter necessidades de coisas desconhecidas no estado pré-social, a sua 

capacidade de aperfeiçoar-se tende a aumentar progressivamente. Esta capacidade é decisiva 

para a modificação do agir humano sobre a natureza, visto que ela desperta, em seus espíritos, 

a necessidade da criação de técnicas no intuito de garantir a realização de todos os seus 

objetivos.       

Era portanto no confronto com o obstáculo que o homem da natureza 
passava da vida imediata ao universo dos meios. Era no contato com o 
obstáculo que se rompia a unidade original do homem e nascia o seu poder 
sobre o mundo: sua técnica e seu pensamento. A perfectibilidade da espécie 

                                                
72 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur les sciences et les arts, p. 32. Trad. p. 336. 
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humana se manifesta então de uma só vez; ela passa da potência ao ato e põe 
em movimento a evolução da história. A partir do instante em que 
empreendem combater obstáculos, os homens são arrancados do eterno 
presente que era sua primeira morada ...73  

 

Decorrente do grau de afastamento da condição originária surge uma infinidade de 

obstáculos que se fazem presentes no estado atual. Estes obstáculos são os elementos 

responsáveis pelo estado de completa insatisfação em relação às novas necessidades que o 

homem inventa sem a possibilidade efetiva de satisfazê-las, devido ao desejo ilimitado de 

tudo possuir.  

Ao afastar-se dos princípios originários, os quais dão ao ser humano a condição de 

viver tranqüilamente, mediante o seu temperamento simples (pautado na pureza das suas 

atitudes), o homem vai deixando a transparência esconder-se através das manifestações da 

aparência, manifestações próprias das relações em sociedade.  

A transparência originária, elemento revelador do verdadeiro caráter da natureza 

humana, perde o papel de destaque que tinha no estado de natureza e passa a se tornar algo 

totalmente obscurecido no estado social. Isto ocorre pelo fato de o homem seguir, ao afastar-

se das orientações da natureza, o caminho do completo velamento do seu caráter, utilizando-

se da aparência para esconder as suas reais disposições.  

 

O malefício da aparência o atinge em sua própria existência, antes de alterar 
a figura do mundo. (...) Quando o coração do homem perdeu sua 
transparência, o espetáculo da natureza se empana e se turva. A imagem do 
mundo depende da relação entre as consciências: sofre-lhe as 
vicissitudes.(...) A possibilidade quase divina de ‘ler nos corações dos 
homens’ não existe mais, o campo se vela e a luz do mundo se obscurece.74 

 

Quanto ao objetivo de construir uma interpretação sobre o “velamento” da 

natureza humana, Starobinski assinala a sua posição teórica diante da dupla resposta que dá 

Rousseau a essa questão. Assim sendo, ele afirma que a filosofia rousseauniana teoriza sobre 

a possibilidade de um obscurecimento da transparência originária à luz do mito do deus 

Glauco75.  

                                                
73 STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, p. 225. 
74 Ibid., p. 21-22. 
75 Em relação ao problema da argumentação rousseauniana a respeito do velamento da transparência natural, 

também assinala Almeida: “Se há velamento e obscuridade, não foram gerados pela cultura somente, mas por 
uma sociedade desigual e corrompida que gera uma cultura de máscaras, na qual se fala de um jeito e se age 
de outro”. ALMEIDA JÚNIOR, José Benedito. A questão da educação na obra de Jean-Jacques Rousseau, p. 
7.   
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O mito platônico relata o modo como a estátua de Glauco, devido à ação das 

intempéries, foi desfigurada de tal forma que não mais parecia com a imagem de um deus, 

mas com a de um animal terrível. Semelhante à estátua é a alma humana que passa por uma 

série de transformações com a vida em sociedade, assumindo, assim, uma outra aparência a 

ponto de tornar-se quase irreconhecível. Neste sentido, o mito é retomado na argumentação 

rousseauniana no intuito de revelar como, ao longo dos tempos, a transparência natural foi 

sendo escondida mediante uma infinidade de novos elementos oriundos da vida em 

sociedade76. Esses elementos, como é o caso do egoísmo, tornaram o homem um ser muito 

diferente em relação à sua constituição original. Segundo Rousseau, ocorreu um processo de 

degeneração dos costumes originários quando o homem assumiu uma atitude distinta daquela 

presente no estado natural. Nesse caso, houve uma transformação e a, conseqüente, 

desnaturação dos princípios da sua constituição original. Portanto, a desnaturação refere-se ao 

modo pelo qual os princípios da natureza humana foram substituídos, gradualmente, por 

aqueles que regem a vida do indivíduo partícipe da vida social. 

Contudo, Rousseau também identifica que a alma humana, por mais alterada que 

venha a ser, em decorrência de todas as transformações ocorridas com a mudança no 

comportamento dos homens, contém ainda algo de original presente na sua constituição 

primária. Por esta razão, pode-se entender por que Starobinski percebe nessa dupla 

argumentação uma estratégia da filosofia rousseauniana de caracterizar o encobrimento da 

natureza humana como uma possibilidade de explicar porque os homens, ao entrar na vida em 

sociedade, têm suas naturezas alteradas e ocultas, mediante os mais diversos meios que 

mascaram a realidade. 

 

Em lugar de uma deformação, evoca uma espécie de encobrimento: a 
natureza primitiva persiste, mas oculta, cercada de véus superpostos, 
sepultada sob os artifícios e, no entanto, sempre intacta. Versão pessimista e 
versão otimista do mito da origem. Rousseau sustenta ambas, 
alternadamente, e por vezes mesmo simultaneamente. Diz-nos que o homem 
destruiu de modo irremediável sua identidade natural, mas proclama também 
que a alma original, sendo indestrutível, permanece para sempre idêntica a si 
mesma sob as manifestações externas que a mascaram.77  

  

Utilizando-se da estratégia de ocultar a realidade e procurando manter todos os 

homens submetidos à sua ordem, a sociedade os induz a constituírem um modo de vida 

                                                
76 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p. 

158. Trad. p. 227. 
77 STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, p. 27. 
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distinto daquele observado na fase pré-social. Este modo de viver passa a ser pautado em 

elementos contrários à natureza humana e que, ainda, escondem o real funcionamento das 

relações entre eles. A criação de um estado de tranqüilidade aparente revela a necessidade que 

a sociedade tem de esconder a sua verdadeira constituição. Aliada a uma aparência de 

tranqüilidade, a imagem de uma igualdade permite o disfarce de um ambiente em que os 

homens, tendo em vista a realização de seus interesses puramente particulares, tornam-se mais 

diferentes uns dos outros.     

 

Assim como o Direito e a Lei proclamam a igualdade mascarando a real 
desigualdade, o ‘repouso’ de que se goza na vida ‘civil’ atual, a 
tranqüilidade reinante em nossas sociedades não passa de disfarces, 
miragens, revestimentos mentirosos que escondem o inferno da existência 
social onde predomina o mais completo antagonismo entre os indivíduos e a 
guerra de todos contra todos.78 

 

Ao identificar a sociedade como um mal necessário à vida do homem, Rousseau 

não se refere a ele em si mesmo, mas às necessidades que são o fruto das relações entre os 

semelhantes. A crítica feita à sociedade apresenta-se como a denúncia de um estado em que 

não se torna mais possível separar aquilo que é verdadeiro do que se constitui apenas em um 

mero disfarce. 

 

A crítica da sociedade se transmuta, assim, em uma epifania da consciência 
pessoal. Não que se trate, por princípio, de dar à existência individual um 
valor superior ao da existência coletiva. A sociedade não é má porque nela 
os homens vivem em comum, mas porque os móbeis que os associam os 
tornam irremediavelmente estranhos à transparência original. É a opacidade 
da mentira e da opinião que Rousseau acusa, e não a sociedade como tal.79     

 

Quando o filósofo genebrino considera ser a maldade um elemento intrínseco à 

vida social, o que ele deseja ressaltar é o fato de que nela os homens passam a se relacionar 

com os semelhantes, buscando explorá-los e submetê-los à sua vontade. Em vista da 

realização dos seus novos interesses, muito diferentes daqueles desejados no estágio pré-

social, os homens acabam por desencadear o processo de influência e desenvolvimento 

progressivo da desigualdade. O mal toma parte das relações entre os homens porque exprime 

o fato de estes se apresentarem distantes de sua condição originária, na qual seus objetivos de 

vida proviam unicamente da necessidade de conservar-se. Segundo Rousseau, a partir do 

momento em que outras necessidades se fizeram presentes, como o desejo de possuir bens 

                                                
78 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Paradoxo do espetáculo: política e poética em Rousseau, p. 39. 
79 STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, p. 55. 
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exteriores, a sociedade tornou-se, assim, o meio onde reinam as aparências e as manifestações 

de exterioridade. Apesar de a natureza do homem ser modificada com o decorrer da história, é 

provável que ainda reste na sua constituição algo de original. 

 

O mal se produz pela história e pela sociedade, sem alterar a essência do 
indivíduo. A culpa da sociedade não é a culpa do homem essencial, mas a do 
homem em relação. Ora, com a condição de dissociar o homem essencial e o 
homem em relação, com a condição de separar sociabilidade e natureza 
humana, pode-se atribuir ao mal e à alteração histórica uma situação 
periférica em relação à permanência central da natureza original.80 

 

Assim, Rousseau constata que o efeito maléfico da sociedade refere-se ao fato de 

que ela oculta a verdadeira imagem das relações entre os homens. À medida que esse 

encobrimento da realidade acontece, a transparência original torna-se mais difícil de ser 

vislumbrada.   

A relação natureza/sociedade evidencia a preocupação de Rousseau em formular 

uma educação que siga os preceitos estabelecidos pela natureza. Ele afirma a importância de 

um processo educativo que procura aproximar o indivíduo de suas disposições naturais, 

orientando-o segundo os critérios da natureza. “Portanto, a meta da educação natural de 

Rousseau é aproximar, o máximo possível, o homem desse estado, ainda que se saiba que ele 

não existe, nem nunca existiu”.81 

O conceito de natureza apresentar-se-á como um ponto nevrálgico da filosofia 

rousseauniana por possibilitar uma reflexão acerca da importância dos seus elementos 

constitutivos no processo formativo do homem, através da aquisição e do aprimoramento da 

cultura. A concepção de que o nosso conhecimento começa a partir dos dados fornecidos pela 

experiência e não somente da intuição intelectual é o princípio lockiano que Rousseau - e 

outros representantes da Ilustração que se apropriam do conceito-chave do empirismo – serve-

se para delimitar bem o alcance da nossa capacidade de conhecer, estabelecendo que ela se 

diferencia na criança e no adulto. Este tem plenas condições de bem utilizá-la, já que o 

processo formativo tem o necessário propósito de desenvolver a nossa razão, faculdade que 

nos auxilia na condução das nossas ações em sociedade, ao passo que aquela ainda não se 

encontra em condições reais de emitir juízos pelo fato de estar em uma fase na qual essa 

faculdade não está plenamente aprimorada. O que Rousseau ressalta é a distância que há entre 

a razão infantil e a razão adulta: a primeira se funda no exercício dos sentidos para bem julgar  

                                                
80 STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, p. 31. 
81 CERIZARA, Beatriz. Rousseau: a educação na infância, p. 40.  
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as coisas e a segunda apresenta-se como o produto final de um processo, em que primeiro 

lidamos com as próprias coisas para, em seguida, estabelecermos um juízo seguro acerca 

delas. 

      

Elegendo por premissa fundante a idéia de natureza humana, Rousseau 
dirigirá o prospecto da sua pedagogia norteado por esse a priori que, em si, 
conferiria sentido à história. Ao se referir à educação sensitiva, o autor 
retoma os preceitos de Locke, expressos já em seu tempo nos verbetes 
específicos da Enciclopédia. Explicitando seu contraponto à razão adulta e a 
razão sensitiva, Emílio deve ser compreendido não apenas pela voz do 
intelecto, mas, fundamentalmente, em um primeiro momento, pela 
linguagem dos gestos e dos movimentos do corpo que revelariam a 
percepção infantil.82  

 

O que Rousseau reforça é a possibilidade de desenvolver, na criança, todos os 

elementos originários da sua constituição natural. Isto deve ser realizado no sentido de 

impedir que ela, antes de entrar na vida em sociedade, possa contrair os vícios decorrentes 

desse estado. A educação adquire uma extrema importância na filosofia rousseauniana porque 

expressa a necessidade de que todas as potencialidades do homem possam ser desenvolvidas, 

a fim de proporcionar-lhe melhores condições de atuar satisfatoriamente na sociedade. 

Entende-se a razão pela qual, segundo a leitura do Emílio, a criança, num primeiro 

momento, deve ser afastada do convívio, visto que ela ainda não tem condições de entender o 

funcionamento das relações sociais, correndo o risco de ser afetada pelos elementos que delas 

se originam e se desenvolvem, como é o caso do amor-próprio. “O meio mais seguro de nos 

elevarmos acima dos preconceitos e ordenarmos os juízos de acordo com as verdadeiras 

relações entre as coisas é colocarmo-nos no lugar de um homem isolado ...”.83  

É importante compreender que a intenção da análise de Rousseau não é formular 

uma educação que forme o indivíduo para si mesmo, mas para aprender a conviver com os 

seus semelhantes. A atitude de distanciá-lo do contato com a sociedade nas primeiras fases da 

aprendizagem não é tomada no intuito de educá-lo para viver isolado, mas para dar-lhe 

condições de compreender as relações entre os semelhantes, fazendo-o atuar, como cidadão, 

no ambiente social de acordo com as disposições que lhe são inerentes.  

Identificando a aproximação com a natureza como uma decisão fundamental no 

processo de formação do indivíduo, deve-se atentar para o fato de que Rousseau propõe ao 

                                                
82 BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa. São Paulo: UNESP, 

1996. p. 27. 
83 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’education, p. 239. Trad. p. 233. 
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seu aluno uma educação que o conduza à vida pública. Neste sentido, a educação elaborada 

por Rousseau tem a finalidade de permitir que o homem passe da condição de um ser natural 

para a condição de um ser moralmente constituído; mas sem se afastar dos princípios 

estabelecidos pela natureza. A educação política tem como propósito fornecer os meios para 

que o indivíduo possa agir em sociedade se reconhecendo como parte indivisível do todo 

social. O meio de se conseguir realizar tal fim consiste num processo de desnaturação no qual 

há a necessidade de fazer com que o homem possa superar sua existência puramente 

individual, e identifique-se como parte do coletivo.  

Neste sentido, Rousseau afirma que as boas instituições sociais sabem da melhor 

forma desnaturar o homem, retirando sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e 

transferindo o eu para a unidade comum, de sorte que cada membro não se julgue como uma 

unidade absoluta, mas como uma parcela que só é perceptível no todo.84 Apesar de a 

desnaturação ser importante no processo de transformação do indivíduo num ser coletivo, isso 

não quer dizer que tudo de natural no homem deve ser expurgado; pelo contrário, o que 

Rousseau esforça-se para afirmar é que deve haver uma conciliação da sua natureza com as 

regras impostas pela sociedade, visto não ter o homem outra escolha a não ser se adaptar à 

ordem civil, se não quiser ser colocado à margem na organização política da comunidade. 

Cabral assinala que desnaturar o homem é um objetivo difícil de ser executado, mas que 

somente através dele é possível prepará-lo para a sociedade sem afastá-lo totalmente da sua 

natureza. “Não se trata de destruir o que é natural no homem, mas será preciso conciliar este 

natural com as leis sociais (...), isto é, é preciso usar de muito artifício, é preciso desnaturar o 

homem para que ele reencontre a natureza”.85  

A discussão sobre o homem natural e o homem inserido na sociedade revela a 

possibilidade de identificar o grau de diferença quanto à atuação dos caracteres da 

constituição de cada um deles. Com o convívio, instala-se um ambiente em que as relações 

entre os semelhantes são permeadas de sentimentos que expressam o estado de corrupção dos 

costumes originários da natureza humana. Com o intuito de afastar a criança de uma educação 

que promova o desenvolvimento de elementos que vão de encontro aos preceitos regidos pela 

natureza, Rousseau argumenta acerca de uma formação que a reconheça como um ser com 

características próprias. O respeito à especificidade da criança possibilita a compreensão do 

desenvolvimento de todas as dimensões referentes à sua constituição.    

                                                
84 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 39. Trad. p. 11.  
85 CABRAL, Maria Inez Cavalieri. De Rousseau a Freinet ou da teoria à prática. São Paulo: Hemus, 1978. p. 
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No que se refere ao desenvolvimento do organismo infantil, Rousseau julga 

importante que sejam dadas as condições para o fortalecimento físico da criança. Esta, desde 

cedo, deve ser estimulada a trabalhar todas as suas potencialidades a fim de que constitua um 

organismo forte e preparado para as situações mais adversas. “Só se pensa em conservar o 

filho; isto não é suficiente; é preciso ensiná-lo a se conservar enquanto homem, a suportar os 

golpes da sorte, a desafiar a opulência e a miséria, a viver, se preciso, nos gelos da Islândia ou 

sobre o ardente rochedo de Malta”.86 

Ainda sobre o caráter específico da infância, Rousseau assinala que, nesta fase, o 

homem tem um organismo diferenciado e um ritmo próprio de desenvolvimento. Ao contrário 

do ser em idade adulta, a criança precisa ser entendida e tratada de acordo com as suas 

necessidades, que não são as mesmas de um homem em plena forma física e intelectual. Pode-

se entender por que ele considera a criança como um ser que possui características e 

dificuldades próprias que não lhe permitem desempenhar determinadas atividades. Isto ocorre 

devido à imaturidade física e intelectual que fazem parte da constituição do ser infantil.  

 
O propósito do autor é delinear a demarcação entre o homem de natureza e o 
homem civil. A infância – natural por definição – principia desde cedo a ser 
degenerada pela nódoa de uma sociedade de máscaras e constrições. A 
espontaneidade seria vedada em um modelo de educação pautado pela 
vigilância do social sobre o natural. O custo disso seria, sem dúvida, a 
felicidade. Para Rousseau, pelo contrário, havia que se buscar no homem o 
homem e na criança a criança. Com maneiras próprias de olhar e de sentir, a 
infância seria, ainda, objeto a ser descortinado. Substituir o olhar infantil 
pela razão adulta seria perturbar a maturação natural exigida pela ordem do 
tempo.87  

 

Diante das considerações acerca do estado de natureza e do estado de sociedade, é 

possível compreender como a filosofia rousseauniana detecta o afastamento gradual do 

homem da sua condição original. Através das necessidades impostas pela vida social, ele 

modifica completamente a sua maneira de viver e conduzir as suas ações. A dicotomia 

natureza/sociedade possibilita um entendimento acerca da pedagogia rousseauniana no 

sentido de evidenciar a necessidade que o homem tem de um processo formativo que o 

aproxime da sua constituição original, fazendo-o seguir as orientações da natureza.  

A necessidade da aquisição de cultura demonstra como é dada uma grande 

atenção ao aprimoramento do caráter do indivíduo. Este aprimoramento, que se refere aos 

                                                
86 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p.42-43. Trad. p. 15.  
87 BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, p. 28.  



 52

aspectos físicos, intelectuais e morais, permite a ele buscar o conhecimento por si mesmo, 

posto que a tarefa do educador consiste apenas na orientação dos passos do aluno tendo em 

vista fazê-lo conhecer pelas suas próprias forças. Diante desta consideração, entende-se por 

que Rousseau retoma o princípio socrático do “Conhece-te a ti mesmo”. Todavia, deve-se 

fazer uma ressalva quanto ao emprego do argumento já que, para Sócrates, a possibilidade de 

se chegar ao conhecimento dar-se-á primeiramente pela razão, ao passo que, para Rousseau, o 

sentimento é que nos conduz ao conhecimento de nós mesmos. 

 

Na medida em que a cultura é atualização, a educação é antes de tudo, volta 
a si mesmo, retomada de posse de si mesmo, tal como se é 
fundamentalmente. Esse tema da volta a si mesmo está sempre presente para 
a pedagogia cuja divisa continua sendo o Conhece-te a ti mesmo” socrático. 
O desvio educativo que a cultura assegura visa, de fato, ao “estar no mesmo 
lugar”. O itinerário cultural é aprofundamento mais do que desenvolvimento. 
O Homem está no homem. É o que se chama, em termos mais comuns, 
realizar-se a si mesmo, desabrochar, graças à cultura.88 

 

Dentre os sentimentos que precisam ser resgatados no processo educativo está o 

amor- de-si. O resgate desse sentimento torna-se fundamental, visto que ele se apresenta como 

o estímulo natural que nos faz lutar pela própria conservação. A fim de formar o homem para 

trabalhar as suas capacidades para melhor conduzir-se como cidadão, o amor de si, que não se 

constitui como um egoísmo ativo, característico das relações corrompidas entre os 

semelhantes, mostrar-se-á como um sentimento decisivo na educação do indivíduo para a 

cidadania. À educação cabe orientar esse instinto de conservação, no sentido de auxiliá-lo na 

vida em sociedade, estimulando o homem a encontrar os meios de crescer tanto física, quanto 

intelectual e moralmente.  

O processo formativo teorizado por Rousseau tem por finalidade principal 

estabelecer a possibilidade de que o homem possa agir socialmente, orientando-se por alguns 

princípios próprios de sua natureza, como é o caso da liberdade e da igualdade. Quanto à 

liberdade, o filósofo concebe-a como um direito natural do qual não se pode renunciar, já que 

é um dos elementos que colocam o homem acima dos outros animais. Entretanto, o que 

Rousseau assinala é o fato de esta faculdade natural ser substituída por uma liberdade moral 

ou civil, responsável pela formação do cidadão.  

No que se refere à igualdade, ele afirma ser necessário um parâmetro que 

estabeleça os mesmos deveres e direitos para os homens como cidadãos, por ele reconhecer a 
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dificuldade de instauração de uma igualdade de fato, posto que a própria natureza diferenciou 

os homens; porém, não foi esta desigualdade a responsável pela corrupção das sociedades. As 

diferenciações existentes nas relações necessitam ser equilibradas a fim de não permitirem o 

estabelecimento de um estado radicalmente desigual no qual todos os indivíduos não apenas 

não se reconhecem como iguais, mas se tornam radicalmente estranhos, tendo como 

necessidade primordial lutar pelos interesses puramente particulares, não importando se para 

isso tiverem que prejudicar os seus semelhantes.  

À educação é reservado o papel de equilibrar as possíveis diferenças entre aqueles 

que se apresentam como elementos de um corpo social, garantindo, assim, a possibilidade do 

estabelecimento de uma sociedade pautada nos princípios democráticos do respeito à 

igualdade e à liberdade. Por ser inevitável a entrada na sociedade, torna-se necessário o 

desenvolvimento das disposições naturais do homem a fim de prepará-lo para a vida em 

comum. Só uma educação que respeita a liberdade e as outras faculdades próprias da 

constituição natural pode evitar que ele contraía os vícios originados pela influência do meio 

social ou, pelo menos, diminua os seus efeitos mediante uma (re) aproximação com a 

natureza. 

A fim de compreender as implicações que a educação política de Rousseau 

apresenta e qual o impacto que causou na história do pensamento pedagógico, tornar-se-á 

imprescindível determinar o lugar do pensamento rousseauniano no movimento iluminista e 

entender o alcance das suas contribuições no que se refere à problemática da educação.     
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CAPÍTULO II 

 

ROUSSEAU E O PENSAMENTO PEDAGÓGICO DAS LUZES 

 

 

2. 1. A pedagogia das Luzes 

 

O propósito de analisar como o Século das Luzes89 concebe a educação tem um 

papel fundamental para um entendimento acerca do processo que deve conduzir o homem ao 

pleno desenvolvimento de suas potencialidades. O novo olhar lançado sobre o problema 

educativo revela como o século XVIII apresenta-se como o ambiente perfeito para a 

formulação de teorias que identificam no ato de educar a possibilidade efetiva de preparar os 

indivíduos para ingressar na sociedade. 

Os representantes do movimento das Luzes têm como pressuposto fundamental a 

plena confiança nos poderes da razão, atribuindo a esta a tarefa de orientar os homens rumo 

ao melhor. Essa crença na razão evidencia como os iluministas demarcam, de maneira 

criteriosa, os limites da capacidade reflexiva: o campo da experiência humana. A razão torna-

se, portanto, a portadora de todas as forças capazes de fornecer uma explicação acerca de tudo 

que existe. Neste sentido,  

 

a Razão se propõe como instrumento soberano de conhecimento e, ao 
mesmo tempo, como instância suprema incumbida de reger os destinos 
históricos do homem e conduzir à sua emancipação diante dos preconceitos 
do passado, assim como dirigir e organizar a vida em sociedade.90  

 

                                                
89 Além do termo Luzes, Iluminismo, Ilustração e Aufklarüng podem ser utilizados para denominar o movimento 

de idéias ocorrido na Europa – principalmente na França, na Inglaterra e na Alemanha – a partir das últimas 
décadas do século XVII até o final do século XVIII. Ver SALINAS FORTES, Luiz Roberto. O Iluminismo e 
os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 8. e HAZARD, Paul. O Pensamento Europeu no Século 
XVIII. Trad. Carlos Grifo Babo. Lisboa: Presença, 1974. p. 50. 

90 SALINAS FORTES, Luiz Roberto. O Iluminismo e os reis filósofos, p. 20.  
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O argumento de que a razão é a faculdade capaz de conduzir a humanidade ao 

mais alto estágio de perfeição reflete o ideal iluminista de banir do horizonte do conhecimento 

humano toda e qualquer forma de explicação metafísica e religiosa do homem e do mundo, 

considerando como verdadeiro apenas o que é fundamentado em bases puramente racionais.  

 

... A razão iluminística apresenta-se, simplesmente, como força que analisa 
todo o aspecto do mundo humano, reduzindo-o a conceitos claros e distintos. 
Não reconhece outra autoridade que não seja ela própria no domínio que lhe 
é próprio. Na tradição vê uma força hostil que mantém em pé crenças e 
preconceitos que é seu dever destruir, mostrando como a sua raiz emerge dos 
instintos e das paixões elementares do homem.91  

 
A necessidade de trazer a luz aos conhecimentos anuncia a grande preocupação 

dos intelectuais iluministas de romperem com os princípios escolásticos. O combate a esses 

princípios, que mantiveram a humanidade presa nas trevas da ignorância pelo longo período 

da Idade Média, revela como o Século XVIII, que se auto-intitulou o século da razão ou da 

filosofia, proclama que os conhecimentos sejam iluminados pelas verdadeiras luzes da razão. 

“A luz, as luzes, era a divisa que inscreviam nos seus estandartes pois, pela primeira vez uma 

época escolhia o seu próprio nome. Começava o século das luzes; começava o (sic) 

Aufklärung.”92    

Identificando a razão como o instrumento capaz de destruir, de modo definitivo, 

todas as formas de tradicionalismo, os reformadores iluministas exprimem toda a esperança 

de uma época na possibilidade de que o gênero humano possa, gradualmente, alcançar o mais 

alto patamar de progresso em todos os níveis. A decisão kantiana de que o homem se sirva de 

seu próprio entendimento na condução dos seus atos evidencia o traço distintivo do século das 

Luzes.93  

A perspectiva iluminista centra-se na atitude de que o homem possa agir de forma 

autônoma e efetiva na realização de seus atos. A plena confiança na capacidade racional 

propõe um novo modo de se pensar o indivíduo e a sociedade. A partir da orientação 

iluminista de fundar os conhecimentos sob bases sólidas, mediante um processo de 

desenvolvimento da razão, torna-se possível libertar o gênero humano dos argumentos e 

superstições da Escolástica. 

                                                
91 ABBAGNANO, N. ; VISALBERGHI, A. História da Pedagogia. Lisboa: Horizonte, Vol. III, 1981. p. 473. 
92 HAZARD, Paul. O Pensamento Europeu no Século XVIII, p. 50. 
93 Cf. KANT. “Resposta à pergunta: Que é Esclarecimento?”. In: Kant, I. Textos Seletos. Trad. Raimundo Vier. 

Petrópolis: Vozes, 1975. p. 100.  
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O movimento da Enciclopédia, que se confunde com o próprio movimento das 

Luzes94, proporciona uma reflexão sobre o modo pelo qual os homens chegaram a um 

progresso em todas as áreas do conhecimento. As ciências, as artes e a própria filosofia 

encontraram um terreno fértil para o florescimento de princípios que tinham como 

fundamento a possibilidade de a razão servir de guia na busca de um conhecimento seguro, 

propósito, aliás, que já é anunciado com a constituição dos tempos modernos. O Século das 

Luzes apresenta-se, pois, como o momento histórico em que há uma exaltação do progresso 

pelo fato de ser possível, através da confiança no poder da razão, estabelecer um estado de 

aperfeiçoamento do caráter do homem como um todo. No Discurso Preliminar da 

Enciclopédia, assinala Diderot e D’Alembert: “A Filosofia que forma o gosto dominante de 

nosso século, parece, pelo progresso que faz entre nós querer reparar o tempo perdido e 

vingar-se da espécie de desprezo que lhe haviam mostrado nossos Antepassados”.95 

Os enciclopedistas são identificados como os intelectuais que propõem a 

afirmação de que os homens são os responsáveis pela constituição de um estado de progresso. 

A crítica às épocas anteriores retrata a imagem do Século XVIII como o século no qual se 

torna possível chegar a um completo estágio de aprimoramento através do livre exercício da 

razão. A Idade Média é severamente atacada pelos enciclopedistas por a entenderem como um 

período em que o conhecimento humano passou por um processo de estagnação, no que se 

refere ao livre aprimoramento das faculdades humanas. O combate ao pensamento escolástico 

recai na afirmação de que os seus argumentos não possuem um fundamento sólido e nem 

poderiam conduzir a um conhecimento verdadeiro. Os enciclopedistas, que exaltam as obras 

dos antigos, criticam os pensadores escolásticos por entender que eles deturparam, com seus 

argumentos absurdos, as teorias deixadas pelos primeiros filósofos que se propuseram a 

investigar as causas de todas as coisas. 

    

A Escolástica, que compunha toda a pretensa Ciência dos séculos de 
ignorância, ainda prejudicava os progressos da verdadeira Filosofia nesse 
primeiro século de luz. Tinha-se a certeza, havia, por assim dizer, um tempo 
imemorial, de que se possuía em toda a sua pureza a doutrina de Aristóteles, 
comentada pelos Árabes e alterada por mil adições absurdas ou pueris; e 
nem mesmo se pensava em certificar-se se essa Filosofia bárbara era 

                                                
94 A respeito da equivalência dos termos Luzes e Enciclopédia, assinala Salinas: “Quando se fala na Filosofia das 

Luzes pensa-se logo na grande Enciclopédia. Iluministas e enciclopedistas são termos quase equivalentes. 
Enciclopédia: emblema das luzes, monumento que a humanidade deve à cultura do século XVIII”. SALINAS 
FORTES, Luiz Roberto. O Iluminismo e os reis filósofos, p. 47.  

95 DIDEROT, D.,D’ALEMBERT, J.Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 
(Discours Préliminaire) Paris: GF Flammarion, 1986. p. 152. Trad. Bras. Fulvia Maria Luiza Moretto. São 
Paulo: Ed. UNESP, 1989. p. 79. 
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realmente a desse grande homem, tal era o respeito que se concebera pelos 
Antigos. É assim que um grande número de povos, nascidos e consolidados 
em seus erros pela educação, imaginam-se tanto mais sinceramente no 
caminho da verdade quanto nem mesmo lhes assomou um dia ao 
pensamento levantar sobre isso a menor dúvida.96  

 

À razão cabe a função de desmistificar o conhecimento do homem e da natureza, e 

a partir do seu desenvolvimento, alcançar um progresso em todos os âmbitos da vida humana, 

visto que a razão tem a possibilidade de elevar o homem à condição de ser autônomo através 

de uma postura crítica em relação aos valores de uma época. Desta forma, os colaboradores da 

Enciclopédia exaltam a importância do século XVIII como o momento histórico em que há 

uma grande confiança na razão e no progresso do espírito humano97. 

    

A Encyclopédie define o “progresso” como movimento para frente. A idéia é 
uma das mais familiares do século, apesar de sua imprecisão. Um dos 
elementos constitutivos da idéia é a certeza de que existe uma lei da história, 
entendida como uma necessidade determinada por vários fatores, pela qual o 
gênero humano passa por diversos estágios de desenvolvimento, marcados 
por uma certa regularidade. Esta necessidade manifesta-se no passado e é 
também aplicável ao futuro. A continuidade da história é fundada nesta 
necessidade, e define o seu sentido como a afirmação da razão humana e de 
suas realizações. Assim, é a acumulação dos conhecimentos que decide o 
movimento histórico. Outro elemento constitutivo da idéia de progresso no 
século XVIII é a valorização da própria época em detrimento das épocas do 
passado. A condenação do passado implica pois este juízo de valor. Por 
último, a idéia de progresso encerra também a crença de que o mundo 
natural e o domínio do social podem ser objetos de uma ação racional 
visando a sua transformação. O progresso equivale assim à realização de 
ideais morais e sociais.98  

 

O movimento iluminista lança uma crítica radical aos campos da atividade 

humana que se encontravam amarrados à superstição e ao tradicionalismo. Apresentando-se 

como um dos críticos mais mordazes das instituições escolásticas, Voltaire proclama a 

libertação da humanidade do fanatismo a que esteve, durante um longo tempo, presa. A 

atitude de denunciar a monstruosidade que a filosofia escolástica estabeleceu através de seus 

princípios absurdos evidencia porque esse filósofo utiliza toda a sua ironia para condenar o 

período de trevas. 

 

                                                
96 DIDEROT, D.,D’ALEMBERT, J.Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 

(Discours Préliminaire), p. 134. Trad. p. 65. 
97 CF. Ibid., p. 152. Trad. p. 79. e VOLTAIRE, François Marie Arouet de. O Filósofo Ignorante. Trad. Marilena 

Chauí. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 328. 
98 SOUZA, Maria das Graças de. Ilustração e história: o pensamento sobre a história no Iluminismo francês, p.  

27.  
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Vejo que hoje, neste século que é a aurora da razão, ainda renascem algumas 
cabeças da hidra do fanatismo. Parece que seu veneno é menos mortífero e 
que suas goelas são menos devoradoras. O sangue não correu pela graça 
versátil como correu há muito tempo pelas indulgências plenárias vendidas 
no mercado. Mas o monstro ainda subsiste e todo aquele que buscar a 
verdade arriscar-se-á a ser perseguido. Deve-se permanecer ocioso nas 
trevas? Ou deve-se acender um archote onde a inveja e a calúnia reacenderão 
suas tochas? No que me tange, acredito que a verdade não deve mais 
esconder-se diante dos monstros e que não devemos abster-nos do alimento 
com medo de sermos envenenados.99 
 

A necessidade de pôr fim aos sinais de estagnação do desenvolvimento humano 

deu origem à postura iluminista de propor novas maneiras de se pensar a sociedade, a religião, 

a política e a educação. A atitude dos pensadores ilustrados demonstra a exaltação da 

capacidade racional no propósito de afirmar como os argumentos a que os homens estavam 

submetidos no período escolástico conduziram-lhes a um verdadeiro estado de menoridade.  

 

Elas [as Luzes] trazem consigo um poder crítico e polêmico, podendo ser 
descrito como uma espécie de coragem, uma audácia contra a preguiça (de 
não querer ver) e a covardia, mantenedoras dos homens sob o jugo do 
obscurantismo. O tempo é de mostrar a noite na qual peregrinaram os 
covardes como algo pesado e que traz para a humanidade os seus piores 
males, a saber, a superstição, o argumento da autoridade, a estupidez 
dogmática, a intolerância e o despotismo, fiéis companheiros das instituições 
e das fórmulas intelectuais anteriores.100 

 

O século das Luzes pode também ser considerado o Século da Pedagogia101 pelas 

importantes e decisivas discussões travadas pelos seus representantes no que tange ao papel 

da educação na preparação de homens aptos para direcionarem os interesses da comunidade. 

Os intelectuais iluministas atribuem à educação um valor imprescindível por acreditarem que, 

a partir de um ensino voltado para as reais necessidades do educando, poder-se-ia preparar a 

humanidade para uma era de desenvolvimento em todas as dimensões inerentes à constituição 

do ser humano. 

A preocupação com a formação do homem burguês encontra no século XVIII um 

terreno propício para as novas diretrizes que serão traçadas a fim de promover a sua inserção 

                                                
99   VOLTAIRE, François Marie Arouet de. O Filósofo Ignorante, p. 328. Sobre o tema da monstruosidade, ver 

ROMANO, Roberto. Moral e ciência: a monstruosidade no século XVIII. São Paulo: Editora. SENAC São 
Paulo, 2003. p. 15. 

100  MENEZES, Edmilson. História e esperança em Kant. São Cristovão: Ed. UFS/Fundação Oviêdo Teixeira, 
2000. p. 131. 

101  A expressão é de GUSDORF, G. L’avenement des Sciences Humaines au Siècle des Lumières. Paris: Payot, 
1973. p. 155. Ver ainda HAZARD, Paul. O Pensamento Europeu no século XVIII, p. 253. e MENEZES, 
Edmilson. História e Esperança em Kant, p. 165. 
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na sociedade. O século das Luzes identifica, na educação, um problema fundamental pelo fato 

de que, através de um processo de aperfeiçoamento intelectual, moral e físico, o homem 

conseguiria a sua emancipação e melhor conduziria suas relações com os semelhantes.  

Segundo a concepção iluminista, a educação alcançaria o seu real objetivo 

mediante o desenvolvimento das suas três dimensões: a intelectual, a moral e a física. Em 

relação à dimensão intelectual, pode-se entender a transmissão de conhecimentos úteis para a 

construção da mentalidade do homem moderno. A dimensão moral refere-se à incorporação 

de preceitos e normas que orientam uma conduta adequada às novas aspirações da sociedade 

civilizada. Por fim, a dimensão física exprime a importância de um fortalecimento dos corpos 

a fim de produzir indivíduos capacitados para melhor participarem dos interesses da vida 

coletiva.“A educação, produto genuíno da humanidade, busca propagar uma identidade 

conforme as aspirações e inspirações surgidas neste mundo e no seu tempo. Seus princípios 

norteadores devem permitir a inserção do indivíduo no grupo, na comunidade”102. 

As teorias pedagógicas desenvolvidas pelos ilustrados apresentam-se como 

expressões do otimismo e do entusiasmo em relação ao processo educativo, no sentido de se 

constituírem na porta de entrada para o mundo da cultura. O estabelecimento de novas 

diretrizes desencadeou a fermentação de idéias que deu origem a uma nova visão de homem e 

de mundo. A atitude de propor reformas nos mais diferentes setores da sociedade proporciona 

a identificação do alcance que estas assumiram no interior do movimento iluminista. A 

formulação de uma grande quantidade de teorias pedagógicas evidencia a preocupação que 

tem o Século das Luzes com a formação que conduzirá o homem a um real aperfeiçoamento. 

A exemplo de Locke, que contribuiu muito para a construção de um novo entendimento sobre 

a educação e a infância, pode-se compreender por que é uma constante a reflexão sobre a 

necessidade de uma educação que forme o homem para assumir seu papel na sociedade. Por 

esta razão, pode-se entender a maneira pela qual à educação é dada uma importância tão 

grande no que concerne ao destino do homem. Nas palavras de Locke: “Eu penso poder 

afirmar que nove décimos dos homens por nós conhecidos são o que são, bons ou maus, úteis 

ou inúteis, pela educação que receberam. Esta é a causa da grande diferença entre os 

homens”103. 

A constituição de bases sólidas para orientar os direcionamentos do fenômeno 

educativo determina a posição dos intelectuais iluministas frente ao arcaico modo escolástico 

de se conduzir o ato de educar. A busca de novos fundamentos para a construção de uma 

                                                
102  MENEZES, Edmilson. História e esperança em Kant, p. 167. 
103  LOCKE, John. Pensamientos sobre la educación. Trad. Rafaela Lasolita. Madri: AKAL, 1986. p. 31. 
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prática educativa, adequada aos ditames da ordem burguesa, revelar-se-á como tarefa 

importante de pensadores que estabelecem debates fundamentais em torno do tema da 

educação. 

 

Século de ilustração, as novas idéias produzidas nos diferentes domínios do 
conhecimento seriam filtradas, reelaboradas e apropriadas mediante 
múltiplas vertentes pelo contingente de leitores que a esses autores 
recorreriam. Ocorrerá a partir de meados do século XVIII, uma 
intensificação do pensamento pedagógico e da preocupação com a atitude 
educativa. Para alguns filósofos e pensadores do movimento francês, o 
homem seria integralmente tributário do processo educativo a que se 
submetera. A educação adquire, sob tal enfoque, perspectiva totalizadora e 
profética, na medida em que, através dela, poderiam ocorrer as necessárias 
reformas sociais perante o signo do homem pedagogicamente reformado.104 

 

Diante das rupturas com os princípios escolásticos de ensino105, os iluministas 

exigem, com urgência, uma nova atitude para com a criança. Esta apresenta capacidades 

próprias que precisam ser respeitadas e entendidas através de um novo olhar muito diferente 

daquele lançado pelo educador escolástico. A compreensão de que a criança tem um ritmo de 

desenvolvimento diferente do adulto é de grande importância no contexto pedagógico 

iluminista. A reforma proposta por eles opõe-se definitivamente à maneira escolástica de 

entender o ser infantil. Este, que antes era visto como um adulto em miniatura, tendo as 

mesmas obrigações e sendo tratado com o mesmo rigor, passa a ser reconhecido como um ser 

específico que precisa de um tratamento diferenciado. 

O novo lugar dado às crianças na sociedade moderna reflete a nova maneira de 

identificá-las no seio do ambiente familiar. O papel marginalizado que assumiram durante o 

longo período escolástico é substituído por um papel central na construção do sentimento de 

infância, construção esta que foi empreendida a partir da nova visão de homem instituída pela 

modernidade. Os cuidados para com a criança apresentam-se como expressões da nova 

maneira de se lidar com a infância, fase da vida que até então não havia recebido a 

importância devida.  

O entendimento de que a infância se constituía como uma fase em que os cuidados 

deveriam ser redobrados, pelo simples fato de que o homem neste período apresenta uma 

                                                
104 BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, p. 21. 
105 Depois de haver confiado a criança a um primeiro mestre, que a ensinava a ler e a escrever (ludi magister), 

dava-se-lhe um professor de Letras (grammaticus), que lhe ensinava as grammatica, isto é, além da gramática 
propriamente dita, o estudo dos poetas, dos historiadores, dos oradores e da composição literária. Para 
compreender os poetas, Virgílio e Ovídio, por exemplo, era preciso saber lê-los (lectio), emendar o texto 
(emendatio), explicá-lo (enarratio), enfim criticá-lo (judicium). GILSON, Etienne. A filosofia na Idade Média. 
Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 207. 
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imaturidade própria da sua condição, começa a ser delineado a partir das discussões modernas 

acerca da construção social dos conceitos de família e de infância. Aríes assinala que antes da 

construção do sentimento da infância, a morte de uma criança não causava o menor 

constrangimento, já que era muito difícil a sobrevivência nos primeiros e dolorosos anos de 

vida. 

 

Esse sentimento de indiferença com relação a uma infância demasiado frágil, 
em que a possibilidade de perda é muito grande, no fundo não está muito 
longe da insensibilidade das sociedades romanas ou chinesas, que 
praticavam o abandono das crianças recém-nascidas. Compreendemos então 
o abismo que separa a nossa concepção de infância anterior à revolução 
demográfica ou a seus preâmbulos. Não nos devemos surpreender diante 
dessa insensibilidade, pois ela era absolutamente natural nas condições 
demográficas da época.106 

 

Aos genitores cabem os primeiros cuidados no processo de formação dos 

educandos. A tarefa que a eles foi incumbida permite avaliar a responsabilidade que eles têm 

no crescimento do filho, através da transmissão de comportamentos, hábitos e valores, 

necessários a um aperfeiçoamento de todas as suas potencialidades. Desta forma, pode-se 

perceber a posição que os iluministas assumem diante da urgência de que os pais tragam para 

si a responsabilidade pelo futuro de seus filhos. 

  

A criatura será digna de interesse desde o berço. O pai e a mãe, em vez de a 
entregarem aos criados e de a negligenciarem sob o pretexto de não ter ainda 
a idade da razão, debruçar-se-ão sobre ela para lhe dirigirem o 
desenvolvimento. Por exemplo, o pai ensinar-lhe-á os bons costumes; antes 
mesmo que a criança saiba o que é a virtude, confiar-lhe-á as sementes de 
sabedoria que o futuro fará germinar. Não menos considerável será o papel 
da mãe: caber-lhe-á mostrar quanto é amável e doce essa mesma virtude. 
Ambos reunidos representarão o papel de educadores antes que comece a 
educação.107  

 

A educação como transmissora dos valores culturais de uma época também está 

sujeita a passar por grandes mudanças, assim como a sociedade. A partir da reformulação dos 

valores sociais, a educação assume a função de reproduzir os novos ideais propostos pelos 

reformadores iluministas. O projeto de reforma da Ilustração tem como finalidade estabelecer 

novos padrões de comportamento convenientes à classe burguesa, os quais devem ser 

                                                
106  ARÌES, P. História social da criança e da família. Trad. Dora Flaksman. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.  

p. 57.  
107   HAZARD, Paul. O Pensamento Europeu no Século XVIII, p. 261. 
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incorporados a fim de que o indivíduo seja formado em conformidade com os preceitos da 

nova ordem social.108 Apresentar-se-ia como indispensável uma reconstrução do processo 

educativo pelo fato de que, a partir da constituição de uma nova mentalidade, poderia ser 

possível a formação de um novo homem. A possibilidade de restaurar os objetivos, os 

métodos e a organização das instituições escolares revela como os iluministas entendem ser 

fundamental a formulação de uma educação adequada para a nova realidade social. A 

proposta de uma escola estatal, laica e nacional evidencia a preocupação desses intelectuais 

com um processo que prepare o homem para agir nos direcionamentos na vida civil, 

auxiliando na possível renovação e conseqüente melhoria da sociedade.   

 

É através da difusão das Lumières, da Aufklärung, do Iluminismo que a 
pedagogia se firma como um dos centros motores da vida social e das 
estratégias da sua transformação. São os iluministas, de fato, que delineiam 
uma renovação dos fins da educação, bem como dos métodos e depois das 
instituições, em primeiro lugar da escola, que deve reorganizar-se sobre 
bases estatais e segundo finalidades civis, devendo promover programas de 
estudo radicalmente novos, funcionais para a formação do homem moderno 
(mais livre, mais ativo, mais responsável na sociedade) e nutridos de 
“espírito burguês”.109 

 

O estabelecimento de uma mentalidade voltada para as reais necessidades do 

mundo moderno era a tarefa fundamental que caberia à educação. Métodos arcaicos e 

voltados para a perpetuação dos ideais escolásticos seriam banidos do cenário educativo a fim 

de darem lugar a novas formas de preparar a criança para adentrar no mundo do 

conhecimento. Todas as atenções estavam voltadas para a concretização do novo objetivo que 

o ensino assumira: a preparação do homem moderno. No verbete colégio, D’Alembert critica 

duramente o ensino do latim e a maneira como é ministrado nas instituições escolásticas, 

concluindo que estas lições não exercitam de modo correto o entendimento dos alunos a fim 

de formá-los para a vida. 

  

                                                
108  Elias estabelece uma argumentação sobre a forma como as instâncias, que são responsáveis pelo projeto 

civilizatório, realizam a difusão dos novos hábitos que se desejavam inculcar no indivíduo. “Mas se 
analisamos os modos de comportamento que, em todas as idades, cada sociedade esperou de seus membros, 
tentando condicioná-los a eles, se desejamos observar mudanças de hábitos, regras e tabus sociais, então 
essas instruções sobre comportamento correto, embora talvez sem valor como literatura adquirem especial 
importância. (...) Mostram-nos com exatidão o que estamos procurando – isto é – o padrão de hábitos e 
comportamento a que a sociedade, em uma dada época, procurou acostumar o indivíduo”. ELIAS, Norbert. 
O processo civilizador: uma história dos costumes. Trad. Ruy Jungman. Revisão e Apresentação de Renato 
Janine Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. Vol. I. p. 95. 

109 CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: Unesp, 1999. p. 336. 
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Parece-me não ser impossível que se dê uma outra forma à educação dos 
colégios: para quê se passar dez anos a aprender, bem ou mal, uma língua 
morta? Eu não desaprovaria, de forma alguma, o estudo de uma língua pela 
qual Horácio e Tácito escreveram; esse estudo é absolutamente necessário 
para que se conheçam suas obras admiráveis: mas eu creio que deveremos 
limitar-nos a entendê-los, já que o tempo que se emprega para fazer 
composições em latim é um tempo perdido. Seria melhor dedicar esse tempo 
ao aprendizado de princípios da própria língua, que são sempre ignorados 
quando se sai do colégio; e que se desconhece ao ponto de inclusive falá-la 
muito mal.110  

 

Assim sendo, o pensamento iluminista exige um novo tratamento para a educação 

por entender que ela deve garantir, ao homem, condições satisfatórias para melhor atuar na 

vida em sociedade. A crença dada à educação, a de que ela fornece todas as possibilidades de 

uma verdadeira emancipação, reflete, com clareza, o valor atribuído aos questionamentos 

referentes ao processo que levaria o homem a um completo estágio de aprimoramento de 

todas as suas disposições. 

 

O interesse converge, por conseqüência, sobre o homem: os problemas 
educativos passam, como resultado lógico, a ser colocados em primeiro 
plano. Os iluministas têm todos uma grande confiança na força da educação, 
e querem-na modernizada, enriquecida nos seus aspectos científicos e 
largamente difundida. Consideram a natureza humana como 
fundamentalmente igual em todos os climas, proclamam-se com freqüência 
cidadãos do mundo e consideram-se irmanados por ideais comuns para além 
das fronteiras nacionais.111        
 
 

O Século das Luzes anuncia a assertiva de que todos os homens são iguais e que, 

portanto, necessitam de um processo formativo que aprimore as suas aptidões, a fim de 

direcioná-las para a realização do objetivo de uma verdadeira educação: formar o homem para 

que ele possa assumir as suas obrigações como cidadão. A formação de um homem igual, 

livre e emancipado apresentar-se-á como o ideal iluminista de proporcionar uma educação 

capaz de prepará-lo para o convívio.  

Surgido como um movimento de idéias que propunha a formação do homem 

burguês, a Filosofia das Luzes traça as diretrizes para o projeto de instruir a burguesia no 

intuito de adaptá-la às novas necessidades. A partir das formulações desenvolvidas pelos 

iluministas no campo da pedagogia, poder-se-á compreender o sentido e a importância que 

estes reformadores dão ao processo formativo que conduzirá o indivíduo ao livre exercício de 

                                                
110  DIDEROT, D. ,D’ALEMBERT, J. Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers, p. 301.  
111  ABBAGNANO, N. VISALBERGHI, A. História da pedagogia, p. 471. 
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suas diversas habilidades. Todavia, o Século das Luzes constitui-se como um movimento 

complexo em que nem todos os representantes comungam da mesma idéia no que diz respeito 

ao modo como se desenvolverá esse processo. Dentre aqueles que apresentam um lugar de 

destaque no século XVIII, justamente porque vai de encontro às formulações já consolidadas 

desde o início do movimento iluminista, está Rousseau.  

A pedagogia das Luzes, que é alicerçada no pressuposto de que a razão elevaria o 

homem a um progresso em todas as dimensões, indica a necessidade de que o processo 

educativo possa esgotar toda a potencialidade da faculdade reflexiva. A especificidade da 

pedagogia de Rousseau está em questionar os pilares sob os quais estava erigida a pedagogia 

iluminista, salientando que, antes da razão, é o sentimento o princípio que orienta o 

conhecimento humano.    

 

 

2. 2. A singularidade de Rousseau no pensamento pedagógico das Luzes 

  

O papel atribuído a Rousseau no contexto iluminista é, sem dúvida, bastante 

específico no que tange ao seu posicionamento perante o pressuposto defendido pelos demais 

representantes deste movimento. Não sendo considerado um filósofo à maneira dos 

enciclopedistas - o próprio Rousseau se coloca como diferente destes112 - ele se constitui 

como um dos grandes pensadores do Século das Luzes, o qual deu à educação uma atenção 

demasiada por ter escrito uma das grandes obras pedagógicas do século XVIII. 

Rousseau apresenta-se como um dos grandes colaboradores na composição da 

obra que caracteriza o espírito crítico e inovador do século XVIII: a Enciclopédia. Tendo 

ideais de construir uma forma de guiar os homens a um estado de progresso em todos os 

níveis de conhecimento, aqueles que se propuseram a fazer parte desse empreendimento 

tiveram a sua parcela de contribuição para reforçar o anseio de iluminar os conhecimentos e, 

assim, livrá-los da superstição em que se encontravam durante o período escolástico. A 

contribuição de Rousseau refere-se à elaboração do verbete sobre economia política e de um 

                                                
112  A esse respeito, Rousseau se pronuncia: “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 uma 
censura universal; não será por ter sido honrado pela aprovação de alguns sábios que deverei esperar a do 
público. Por isso já tomei meu partido; não me preocupo com agradar nem aos letrados pretensiosos, nem às 
pessoas em moda. Em todos os tempos, haverá homens destinados a serem subjugados pelas opiniões de seu 
século, de seu país e de sua sociedade. Faz-se passar hoje por espírito forte filósofo, quem, pelo mesmo 
motivo, ao tempo da Liga não teria passado de um fanático. Quando se quer viver para além de seu século, 
não se deve escrever para tais leitores”. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur les sciences e les arts, p. 
27. Trad. 332. 
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grande número de verbetes sobre música, área em que ele dominava com a competência que 

era esperada por alguém que se incumbia de tão importante tarefa, como a de contribuir para a 

elaboração da obra que classifica as áreas do conhecimento humano.113 

Entretanto, apesar de freqüentar o ambiente de efervescência cultural, intelectual e 

artística da Ilustração, Rousseau opta por um caminho muito diferente daquele que se poderia 

esperar de alguém que participava de um círculo composto pelos espíritos ilustrados do 

século. A partir de um entendimento de que a razão não se constituía como o único guia do 

conhecimento humano, e que ela não tinha condições de encaminhar os homens rumo ao 

progresso, o filósofo rompe com o princípio que se apresenta como a base do pensamento 

iluminista: a confiança na razão. Rousseau anuncia o sentimento como o princípio orientador 

da ação humana, invertendo o pólo norteador que direciona as concepções filosóficas 

iluministas e, assim, assume uma posição singular no contexto do Iluminismo ao questionar o 

pressuposto fundamental de que a razão é o único instrumento do conhecimento humano. “É 

inequívoco que ele [Rousseau] se afastou daquela glorificação da razão vigente no círculo dos 

enciclopedistas franceses, e que, perante ela, ele se reporta às forças mais profundas do 

sentimento e da consciência moral”.114 

A resposta negativa dada à Academia de Dijon reflete a posição de Rousseau 

frente à atitude dos demais enciclopedistas. O processo de fermentação de idéias que produziu 

a dissertação na qual Rousseau analisa a questão “Se o restabelecimento das Ciências e das 

Artes contribui para aprimorar ou corromper os costumes” permitiu que, no próprio 

movimento das Luzes, surgisse uma filosofia destoante que causou a indignação e a repulsa 

de muitos filósofos escandalizados com os argumentos rousseaunianos acerca do caráter 

nocivo assumido pelas ciências e pelas artes ao longo da história.115 

                                                
113  Sobre a importância da Enciclopédia no século das Luzes, afirma Souza: “Essa visão do curso da história à 

luz da idéia de um progresso intelectual e cultural aparece claramente na Encyclopédie de Diderot e 
D’Alembert. O quadro de classificação dos conhecimentos humanos apresentado por D’Alembert divide os 
domínios do saber não segundo os objetos de conhecimento, mas segundo as faculdades do espírito 
apropriadas para conhecer estes objetos. Assim, na concepção enciclopédica, o saber humano divide-se em 
três grupos principais: aquele relativo à imaginação, que compreende a poesia e as artes em geral, aquele 
que pertence ao domínio da razão, que encerra quatro grandes áreas, que são a metafísica, a ciência de Deus, 
a ciência do homem e a ciência da natureza, e, por último, temos o domínio da memória, no qual se situam a 
história sagrada,a história civil e a história da natureza”. SOUZA, Maria das Graças. Ilustração e história, p. 
23-24.  

114  CASSIRER, Ernst. A questão Jean-Jacques Rousseau, p. 41. 
115  Um dos grandes críticos das idéias de Rousseau é Voltaire, leitor mordaz, que o identifica como um pensador 

que faz uma apologia do estado de natureza. A atitude irônica com que Voltaire interpreta a obra de 
Rousseau revela como ele tem o propósito de opor-se ao pensamento rousseauniano ao propor que na base 
da sua filosofia está presente uma exaltação ao irracionalismo por contestar o alcance ilimitado dado aos 
poderes da razão. Essa atitude demonstra como os filósofos ilustrados rejeitam o pensamento de Rousseau, 
o qual estabelece uma ruptura radical com o princípio básico que sustenta todo o movimento das Luzes. Nas 
palavras de Voltaire: “Recebi, senhor, seu novo livro contra o gênero humano, e lhe agradeço. O senhor 
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Tal a pureza adquirida pelos nossos costumes; assim tornamo-nos pessoas de 
bem. Cabe às letras, às ciências e às artes reivindicarem o que lhes pertence 
numa obra tão salutar. Acrescentarei somente uma reflexão: um habitante de 
certas paragens longínquas, que procurasse formar uma idéia dos costumes 
europeus tomando por base o estado das ciências entre nós, a perfeição de 
nossas artes, a decência de nossos espetáculos, a polidez de nossas maneiras, 
a afabilidade de nossos discursos, as nossas demonstrações perpétuas de 
benevolência e esse tumultuoso concurso de homens de todas as idades e de 
todos os estados que parecem ávidos, desde a aurora até o deitar do sol, de se 
obsequiarem reciprocamente, descobriria a respeito de nossos costumes 
exatamente o contrário do que são.116    

 

A tese de que o progresso científico e intelectual não levou os homens a um 

estágio de aperfeiçoamento moral permite compreender o lugar exercido por Rousseau, que 

questiona o curso do processo civilizatório, em contraposição aos filósofos ilustrados. A 

atitude de pôr em discussão o alicerce do pensamento iluminista, denunciando o mal 

promovido pelas ciências e as artes, evidencia a repercussão que a primeira obra filosófica de 

Rousseau teve no círculo dos ilustrados e a importância do seu pensamento como um marco 

no conjunto de idéias do século das Luzes. “O Discurso sobre as ciências e as artes, que 

marca a estréia de Rousseau na carreira literária, é a acusação do mal – do veneno – que 

atinge as sociedades civilizadas à medida que progridem as funestas luzes, as vãs ciências”.117      

Ao rejeitar o culto exacerbado ao intelectualismo tão propalado pelos 

representantes ilustrados, Rousseau proporciona uma mudança no preceito da época de que 

somente a razão se constituía como o princípio que rege todas as atividades do ser humano, e 

ainda assinala o sentimento como o impulso que desperta o homem para o conhecimento do 

mundo e de si mesmo. O completo afastamento dos círculos dos enciclopedistas demonstra 

como Rousseau critica o fato de estes identificarem apenas a capacidade racional como o 

elemento que possibilita ao homem chegar a um estágio de desenvolvimento completo em 

todos as dimensões humanas, inclusive a dimensão moral. “O aspecto específico e 

peculiarmente novo que Rousseau proporcionou a sua época parece residir no fato de libertá-

                                                                                                                                                   
agradará aos homens, aos quais diz certas verdades, mas não irá corrigi-los. Não se poderia pintar com cores 
mais fortes os horrores da sociedade humana, de que nossa ignorância e fraqueza esperam tanto consolo. 
Jamais se empregou tanto espírito para tentar nos tornar burros; dá vontade de andar de quatro quando se lê 
sua obra”. VOLTAIRE. Carta de Voltaire a Rousseau. Revista Arca. Edição organizada por Dorothée de 
Bruchard. Porto Alegre: Paraula, 1994. p. 55.  

116  ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts, p. 33-34. Trad. p. 337. 
117  STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2001. p. 163-164. 
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la do domínio do intelectualismo. As forças do entendimento reflexivo nas quais se baseia a 

cultura do século XVIII, ele opõe a força do sentimento”.118 

Ao criticar a postura dos enciclopedistas de identificarem apenas a capacidade 

racional como o elemento que possibilita ao homem chegar a um estágio de desenvolvimento 

completo, Rousseau propõe que esse desenvolvimento abarque também as disposições 

originais da nossa natureza. Neste sentido, torna-se imprescindível a formulação de um 

processo educativo que resulte na constituição de um homem sadio sob todos os aspectos. 

Identificar-se-á como uma verdadeira formação a que prepara o homem para a atuação efetiva 

enquanto cidadão, mediante um processo de aprimoramento de todas as suas potencialidades. 

Neste sentido, poder-se-á entender por que, a partir das diretrizes formuladas pelas 

especulações pedagógicas de Rousseau, é possível construir uma nova interpretação acerca 

das implicações do ato de educar e das peculiaridades do ser infantil.   

Diante das considerações elaboradas sobre a maneira pela qual as instituições 

escolares concebiam a infância, Rousseau empreende uma verdadeira reviravolta no contexto 

pedagógico do seu tempo. Através dos séculos, a teoria e a prática da educação foram 

estabelecidas do ponto de vista dos interesses do adulto. Ninguém havia pensado que poderia 

haver outro ponto de vista mediante o qual se pudesse encarar a formação dos jovens. 

Rousseau atacou severamente este pressuposto básico, não apenas como totalmente falsa, mas 

sobretudo prejudicial. No lugar das idéias e opiniões do adulto, reforçou as necessidades e 

atividades da criança e o curso natural de desenvolvimento. Nenhuma mudança poderia ter 

sido mais revolucionária. Assim como Copérnico pôs fim à cosmologia medieval, Rousseau 

destruiu as concepções teológicas tradicionais da criança, revelando que ela é um ser da 

natureza e que age e cresce harmonicamente de acordo com suas prescrições.119. O tratamento 

inadequado dispensado às crianças, em total desacordo com as suas limitações, pressupõe a 

necessidade de se repensar a atividade educativa e a forma de se encarar a criança. Suas duras 

críticas aos colégios medievais, e até aos da sua época, evidencia os novos parâmetros para 

um entendimento complexo sobre a infância. 

 

Não posso encarar como instituição pública esses ridículos estabelecimentos 
chamados colégios. Tampouco considero a educação da sociedade, pois, 
tendendo essa educação a dois fins contrários, não atinge nenhum dos dois; 

                                                
118  CASSIRER, Ernst. A questão Jean-Jacques Rousseau, p. 81. 
119 Cf. EBY, Frederick. História da Educação Moderna: Teoria, Organização e práticas Educacionais, p. 290-

291. 
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só serve para criar homens de duas faces, que sempre parecem atribuir tudo 
aos outros, e nunca atribuem nada senão a si mesmos.120 
 

 

A pedagogia de Rousseau, quanto ao tratamento oferecido às crianças, revela 

como a concepção pedagógica anterior, baseada nos princípios escolásticos, não faz qualquer 

separação entre adultos e crianças. Todos estavam submetidos aos mesmos padrões de 

comportamento, evidenciando que, durante um longo período, a infância não tinha porque ser 

tratada com mais atenção, já que esta fase da vida não era identificada como uma fase sui 

generis da vida humana, não demandando, assim, um tratamento especial121.  

Um ponto fundamental da pedagogia rousseauniana é a posição dos educadores de 

querer ensinar às crianças conhecimentos que elas ainda não têm condições de aprender. A 

pedagogia medieval afirmava que o desejo de conhecer tinha de ser despertado o mais cedo 

possível ainda que essa atitude viesse a prejudicar o desenvolvimento da intelectualidade do 

educando. Esses educadores identificavam o ensino puramente verbalístico como aquele que 

melhor prepararia o educando, a fim de que ele pudesse adquirir uma série de conhecimentos 

considerados imprescindíveis à sua formação. Apresentar-se-ia indispensável entender que 

uma criança não tem o mesmo ritmo de desenvolvimento que um ser em plena maturidade 

física e mental. Captar o sentido das idéias é uma atividade que a criança ainda não consegue 

realizar, visto que a mesma ainda não possui as condições necessárias para se servir de todo o 

potencial da sua capacidade intelectiva.  

 

Os mais brilhantes pensamentos podem cair no cérebro das crianças, ou 
antes, as melhores palavras podem cair em suas bocas, como os diamantes 
de maior valor em suas mãos, sem que por isso os pensamentos ou os 
diamantes lhes pertençam; para essa idade, não há verdadeira propriedade de 
nenhum gênero. As coisas ditas por uma criança não são para ela o que são 
para nós; ela não relaciona às palavras as mesmas idéias. Essas idéias, se é 
que as tem, não têm em sua cabeça nem seqüência nem ligação; não há nada 
de fixo, nada de seguro em tudo o que ela pensa. Examinai vosso pretenso 
prodígio. Em certos momentos, encontrareis nele uma energia de extrema 
atividade, uma clareza de espírito capaz de atravessar as nuvens. No mais 
das vezes, esse mesmo espírito parece-vos frouxo, úmido e como que 
envolto por uma densa névoa. Ora ele vos ultrapassa, ora permanece imóvel. 

                                                
120  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 40-41. Trad. p. 12-13.  
121  Acerca do modo como a pedagogia escolástica entendia o tratamento que deveria ser dado às crianças e 

como elas deveriam ser tratadas, afirma Eby: “ Meninas pequenas usavam vestidos compridos e corpetes, 
como o faziam as mulheres. Assim como as pessoas tratavam o corpo das crianças, também tratavam seus 
espíritos. Esperava-se que compreendessem os mesmos assuntos e se interessassem pelas mesmas idéias que 
os adultos. Eram obrigados a praticar as mesmas convencionalidades da vida polida e, ao mesmo tempo, 
observar um padrão muito mais rigoroso de comportamento ético”. EBY, Frederick. História da Educação 
Moderna: Teoria, Organização e Práticas Educacionais, p. 291 
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Num instante diríeis: é um gênio; e no instante seguinte: é um tolo. Estaríeis 
sempre enganado: é uma criança. É uma águia que fende o ar num instante e 
torna a cair no chão no instante seguinte.122 

 

A preocupação de que o desenvolvimento das faculdades não seja apressado 

constitui-se em uma das principais recomendações feitas por Rousseau no Emílio. Ele 

compreende que cada faculdade é despertada e estimulada no momento certo, momento este 

que é prescrito pela natureza. Todavia, a atitude de apressar o desenvolvimento do intelecto 

conduz a uma distorção no processo de desenvolvimento do caráter infantil. A criança possui 

um ritmo de desenvolvimento próprio que não pode ser contrariado, a menos que se queira 

formar um indivíduo incapaz, física e mentalmente, de encarar as adversidades oriundas da 

convivência social. 

 

Tratai-a pois conforme sua idade, apesar das aparências, e evitai esgotar suas 
forças exercitando-as demais. Se aquele jovem cérebro se esquenta, se virdes 
que está começando a ferver, deixai-o primeiro fermentar em liberdade, mas 
não o provoqueis jamais, para que nem tudo se exale; e, quando os primeiros 
espíritos se evaporarem, retende, comprimi os outros, até que com os anos 
tudo se transforme em calor vivificante e em verdadeira força. Caso 
contrário, perdereis vosso tempo e vosso trabalho, destruireis vossa própria 
obra e, depois de vos terdes indiscretamente embriagado com todos esses 
vapores inflamáveis, só vos restará um resíduo sem vigor.123 

 

Hilsdorf considera que a atenção especial dada à infância demonstra como o 

filósofo genebrino tem a intenção de demarcar os limites da constituição do ser infantil, e 

ainda proclamar que os educadores respeitem as especificidades do aluno, tendo em vista uma 

formação que o direcione para a participação efetiva na sociedade. A autora ainda comenta a 

analogia elaborada por Rousseau entre a criança e o homem natural, pelo fato de ambos 

conservarem uma característica própria da natureza humana: a inocência.  

 

Valendo-se de um ponto de vista totalmente novo (...) ao propor não apenas 
que a infância é uma fase autônoma e diferente da vida adulta, com 
características próprias que devem ser respeitadas, que o menino não é um 
“adulto defeituoso” e sim um microcosmos autônomo; mas muito mais que 
isso, que a criança é superior ao adulto porque ela, com sua inocência 
natural, tem em si o “estado de natureza” que, para Rousseau, é a condição 
original de existência humana: a infância é inocente como o “estado de 
natureza”.124 

 
                                                
122  ROUSSEAU, Jean-Jacques Rousseau. Émile ou de l’éducation, p. 130. Trad. p. 111. 
123  Ibid., p. 130-131. Trad. p. 111.                  
124  HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Pensando a Educação nos Tempos Modernos, p. 77. 
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A partir da compreensão de que a infância precisa ser tratada de um modo 

específico, Rousseau assume uma postura inovadora na história das idéias pedagógicas. A fim 

de preparar o homem para a autonomia, desde os primeiros anos de vida, o filósofo considera 

necessário um processo formativo que o encaminhe no curso de suas ações de modo a 

desenvolver todas as suas potencialidades. Diante disto, poder-se-á compreender porque 

somente a educação é capaz de possibilitar o estabelecimento da ordem política de uma 

sociedade, uma vez que ela tem a função de formar o homem para o convívio com os seus 

semelhantes.  

 

 

2.3. A pedagogia política de Rousseau 

 

O viés político da pedagogia rousseauniana expressa-se na incorporação de 

conhecimentos que conduzam o indivíduo a uma atitude participativa nos direcionamentos da 

sociedade. Uma educação preocupada em transmitir uma série infinita de lições puramente 

verbais e eruditas revelar-se-ia como insuficiente para realizar o objetivo do processo 

formativo: o desenvolvimento das disposições do homem a fim de produzir um verdadeiro 

cidadão. A postura rousseauniana de criticar a transmissão desses conhecimentos daria 

margem para se pensar que Rousseau condena veementemente a instrução. Na verdade, essa 

crítica revela a intenção do filósofo de delimitar o papel da instrução no ato educativo e não, 

como se poderia supor, condenar a sua importância. Porém, nos adverte: 

 
Os pedagogos que nos exibem com grande pompa as lições que dão a seus 
discípulos são pagos para dizerem outras coisas; no entanto, vemos pela sua 
própria conduta que pensam exatamente como eu. Pois o que lhe ensinam, 
afinal? Palavras, mais palavras, sempre palavras. Dentre as diversas ciências 
que se vangloriam de lhes ensinar, evitam escolher as que seriam realmente 
úteis para as crianças, por que seriam ciências de coisas e as crianças não se 
dariam bem. No entanto, escolhem as ciências que parecemos saber quando 
sabemos os seus termos: a heráldica, a geografia, a cronologia, as línguas, 
etc., todos estudos tão distantes do homem, e sobretudo da criança, que será 
uma maravilha se algo de tudo isso lhe puder ser útil uma só vez em sua 
vida.125 

 

A educação tem por objetivo maior preparar o indivíduo para que ele tenha a 

possibilidade real de ingressar na vida social no intuito de desempenhar satisfatoriamente as 

suas atribuições como membro da comunidade. Tendo como finalidade principal a 

                                                
125  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 134. Trad. p. 115. 
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transmissão dos padrões culturais de uma sociedade, a instância pedagógica apresentar-se-ia 

como responsável pelo estabelecimento e garantia da ordem social. À educação caberia a 

tarefa de fornecer as condições necessárias para a participação do indivíduo nas mais diversas 

atividades constituintes da vida política de uma sociedade.  

A necessidade de educar o homem para se relacionar com os demais membros da 

sociedade torna-se possível mediante um processo educativo que tem como propósito iniciá-lo 

nos discussões referentes à política126. Por esta razão, Rousseau vê como fundamental uma 

educação que desenvolva as faculdades do homem, levando em consideração o aspecto 

coletivo, que é imprescindível à formação de um cidadão. 

 
Ora, depois de ter-se considerado através de suas relações físicas com os 
outros seres, de suas relações morais com os outros homens, resta-lhe 
considerar-se pelas relações civis com os outros concidadãos. Para isso ele 
deve começar por estudar a natureza do governo em geral, as diversas 
formas de governo e finalmente o governo particular sob o qual nasceu para 
saber se lhe convém viver nele ...127 

 

Segundo Rousseau, o homem deve instruir-se a respeito da política, uma vez que 

o mesmo deve atuar, como cidadão, de modo efetivo quanto à organização política da 

comunidade. O entendimento de que é necessário preparar o homem para o exercício da 

cidadania implica a ligação intrínseca que deve haver entre o processo formativo e a dimensão 

política.  

Tendo nascido cidadão de um Estado livre e membro do soberano, embora 
fraca seja a influência que minha opinião possa ter nos negócios públicos, o 
direito de neles votar basta para impor o dever de instruir-me a seu respeito, 
sentindo-me feliz todas as vezes que medito sobre os governos, por sempre 
encontrar, em minhas cogitações, motivos para amar o governo do meu 
país!128 

 

Educar para a cidadania é o resultado final de um processo que começa desde o 

nascimento. N os primeiros anos de vida, são os pais os legítimos responsáveis pela formação 

dos filhos. A missão incumbida aos genitores assinala como eles são elementos decisivos no 

aprimoramento do caráter do educando. Neste sentido, Rousseau proclama que os pais 

realmente assumam seus deveres, posto que, ao não cumprirem adequadamente a função 

prescrita pela natureza, os mesmos não merecem ser chamados de pais. 

 

                                                
126  Cf. SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Rousseau: da teoria à prática, p. 71. 
127   ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 596. Trad. p. 643.  
128   Idem. Du contrat social, p. 45. Trad. p. 21-22. 
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Um pai, quando gera e sustenta filhos, só realiza com isso um terço de sua 
tarefa. Ele deve homens à sua espécie, deve à sociedade homens sociáveis, 
deve cidadãos ao Estado. Todo homem que pode pagar essa dívida tríplice e 
não a paga é culpado, e talvez ainda mais culpado quando só a paga pela 
metade. Quem não pode cumprir os deveres de pai não tem direito de tornar-
se pai. Não há pobreza, trabalhos nem respeito humano que o dispensem de 
sustentar seus filhos e de educá-los ele próprio. Leitores podeis acreditar no 
que digo. Para quem quer que tenha entranhas e desdenhe tão santos deveres, 
prevejo que por muito tempo derramará por sua culpa lágrimas amargas, e 
jamais se consolará disso.129 
 

Cabendo à educação a finalidade de formar o cidadão, visualiza-se um discurso 

pedagógico-político no pensamento de Rousseau pelo fato de ele propor uma reformulação 

dos princípios que orientam as ações humanas em todos os níveis, inclusive no familiar. Os 

pais não são apenas os reprodutores biológicos, mas os responsáveis por esses pequenos seres 

frente à sociedade e ao Estado. Uma educação política não dispensa seu marco fundamental: a 

família. A consciência de que é preciso repensar o modo como o processo de civilização 

conduziu os homens, levando-os a um estágio de desenvolvimento no qual a parte moral ficou 

relegada a último plano, evidencia a formulação rousseauniana de uma educação que 

possibilite a agregação e o desenvolvimento de todas as disposições no intuito de garantir uma 

sólida formação. Rousseau atribui ao homem a responsabilidade pelo estado de corrupção em 

que a sociedade se encontra mergulhada, e salienta que está em suas mãos a possibilidade de 

criar meios de superar as injustiças surgidas a partir das suas relações.   

 
Aqui a pedagogia rousseauniana adquire nitidamente coloração política: 
sendo o homem autor e vítima do mal edificado pelo sistema do mundo que 
ele próprio criou, corrigir o erro exigiria reformular esses efeitos funestos do 
progresso da civilização. Alterar a desordem ética da esfera pública 
apresentar-se-ia como imperativo de vontade correlato ao desejo de erradicar 
os males individuais gestados na formação da personalidade humana. 
Educação e política enquadrar-se-iam como estruturas complementares de 
um mesmo objeto.130  

 

                                                
129  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 52. Trad. p. 25-26. O apelo de Rousseau para que os 

pais se encarreguem dos seus deveres revela como o filósofo tenta se redimir da sua atitude de abandonar 
seus cinco filhos. Para ele, aquele que não tem condições de prover a sobrevivência dos filhos não pode se 
responsabilizar pela sua formação. Não havia ato mais impróprio para um pai do que não cumprir a sua 
tarefa por completo. Por esta razão, o remorso perseguiu-lhe durante toda a sua vida, e os seus críticos não 
se cansaram de torturá-lo e condená-lo por essa atitude. Na introdução do Emílio ou da educação, Michel 
Launay faz uma consideração a esse respeito: “Até o fim de sua vida, o remorso fez com que Rousseau 
procurasse simulacros de desculpas. (...). Essas desculpas não o satisfazem, e é justamente a obsessão por 
sua culpa que o determinou a escrever o Emílio de 1757 a 1762 e a começar as suas Confissões em 1765. A 
morte interrompeu seus Devaneios, onde ele ainda se defendia de ter sido um “pai desnaturado”. 
ROUSSEAU,Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 11-12. Trad. p. VII-VIII.      

130  BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, p. 30-31. 
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A atividade pedagógica deve permitir que o homem reconheça a importância de 

obedecer às leis da comunidade que tendem para a garantia da harmonia e do bem-estar de 

seus membros. A educação política pressupõe um processo formativo que vise a constituição 

de um cidadão incumbido de realizar suas ações tendo em vista o interesse comum. Os 

homens deveriam relegar, a segundo plano, os objetivos particulares em favor do interesse 

geral da comunidade, a fim de possibilitar a instauração de um estado em que seriam dadas 

melhores condições de vida para todos os membros do corpo social. A pedagogia 

rousseauniana reside na possibilidade de que o indivíduo receba uma formação que lhe 

proporcione meios de viver e suportar as adversidades do convívio em sociedade. Não há a 

pretensão na sua pedagogia de livrar a criança dos incômodos e sofrimentos, mas, antes, 

prepará-la para saber suportá-los e, assim, conservar-se firme na condução de suas ações. A 

criança deve aprender a lidar com os pequenos incômodos para que, no futuro, ela saiba como 

agir em situações extremamente difíceis. É preciso que a criança passe por algumas 

provações, próprias da sua natureza, para que seja proporcionado um fortalecimento do seu 

organismo e, conseqüentemente, a constituição de um temperamento forte e sadio. 

 

Observai a natureza e segui a rota que ela vos traça. Ela exercita 
continuamente as crianças, enrijece seu temperamento com provas de toda 
espécie e cedo lhes ensina o que é sofrimento e dor. Os dentes cariados dão-
lhes febre, cólicas agudas dão-lhes convulsões, longas tosses as sufocam, os 
vermes atormentam-nas, a pletora corrompe seu sangue e leveduras diversas 
nela fermentam, causando erupções perigosas. Quase toda a primeira 
infância é doença e perigo; a metade das crianças que nasce morre antes dos 
oito anos. Passadas as provas, a criança que ganhou forças, e , assim, que 
pode servir-se da vida, seu princípio torna-se mais garantido.131  

 

Quanto à importância de se formar o homem para enfrentar as dificuldades 

estabelecidas a partir das relações em sociedade, Cassirer salienta que o princípio 

rousseauniano de que as crianças precisam passar pelas provações expressa a atitude 

pedagógica de estimulá-las para que elas possam suportar todas as dificuldades que se 

apresentem à sua sobrevivência. Rousseau não vê nenhum problema em suportar as mais 

variadas espécies de constrangimento físico, decorrentes da dependência das coisas, porém, o 

que ele vê como uma tarefa quase impossível de se cumprir é a de suportar os preceitos 

impostos por uma vontade tirânica que conduz os homens a manterem uma dependência 

estranha à sua vontade. Deste modo, revelar-se-á como fundamento da educação 

                                                
131  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 49. Trad. p. 22. 
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rousseauniana não poupar o educando dos sofrimentos, mas ensiná-lo a suportá-los da melhor 

forma para que saibam enfrentar as mais diversas situações da vida em sociedade. 

 

O próprio Rousseau conheceu todo o amargor da pobreza, mas sempre se 
armou de uma serenidade estóica contra todas as privações físicas. Por outro 
lado, o que ele jamais aprendeu a suportar foi a dependência da vontade dos 
preceitos e das arbitrariedades alheias. E neste ponto começa então o seu 
ideal de Estado, bem como o seu ideal de educação. A idéia fundamental do 
Emílio é de que não se deve eliminar nenhuma dificuldade física da 
aprendizagem do pupilo que se quer educar para a independência da vontade 
e do caráter – e que não se deve poupá-lo de nenhum sofrimento, esforço ou 
privação. A única coisa da qual se deve cuidadosamente protegê-lo é da 
imposição violenta de uma vontade alheia – de um preceito que ele não 
entende em sua necessidade. Desde a mais tenra infância, ele deve conhecer 
a coação das coisas, e aprender a curvar-se diante dela, mas deve ser 
poupado da tirania dos homens. A partir desta idéia básica pode-se entender 
também inteiramente a tendência da doutrina de Rousseau do Estado e da 
sociedade.132  

  

A fim de cumprir a finalidade de formar o homem para atuar como cidadão, a 

educação deve propiciar as condições para que tal objetivo seja realizado com êxito. Mas 

como cumprir esse objetivo se Rousseau adverte que já não é mais possível formar um 

homem e um cidadão ao mesmo tempo, e que a partir desta consideração são identificados 

dois tipos contrários de educação: uma pública e comum, a outra particular e doméstica?133. O 

impasse é contornado apelando-se para a necessidade de formar primeiramente o homem e, 

em seguida, prepará-lo para exercer a sua cidadania. A hipótese subjacente é a de que a 

educação da natureza tem por primeira incumbência preparar o terreno, isto é, desenvolver as 

disposições físicas do indivíduo, para depois desenvolver as outras capacidades necessárias à 

formação do cidadão. “É preciso primeiro formar o indivíduo, e só após esta educação do 

indivíduo preparada e consolidada pela instituição doméstica é que poderemos passar à 

educação política que formará o cidadão”.134 

A pedagogia rousseauniana pode ser entendida como absurda porque propõe a 

educação do indivíduo tomado isoladamente sem contato com os seus semelhantes. Uma 

primeira leitura do Emílio pode nos conduzir a esse entendimento pelo fato de ele criticar 

severamente tudo aquilo que faz parte da sociedade. “(...) Um homem que quisesse 

considerar-se como um ser isolado, não dependendo absolutamente de nada e bastando a si 

                                                
132  CASSIRER, Ernst. A questão Jean-Jacques Rousseau. p. 61-62. 
133  Cf. ROUSSEAU Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 40. Trad. p. 12. 
134  CABRAL, Maria Inez Cavalieri. De Rousseau a Freinet ou da Teoria à Prática. São Paulo: Hemus, 1978. p. 

19.  
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próprio, só poderia ser miserável”135. Contudo, Rousseau nos adverte de que esse isolamento 

é fundamental num primeiro momento para que o educando não seja levado a incorporar, 

desde cedo, todos os vícios decorrentes das relações produzidas em sociedade.  

Por esta razão, Rousseau tece uma comparação entre a criança e um indivíduo 

isolado numa ilha, que tem de se bastar a si mesmo para garantir a sua sobrevivência. Essa 

comparação é um recurso metodológico utilizado para fornecer um entendimento sobre a 

necessidade de que a criança seja afastada das relações sociais que ela ainda não tem 

condições nem de conhecer e muito menos de julgar. Desta forma, pode-se até compreender 

porque Rousseau considera o livro de Robinson Crusoe como uma leitura útil às crianças pelo 

fato de descrever a aventura de um homem isolado que tem de se servir de suas próprias 

habilidades para conseguir sobreviver a todos os possíveis perigos existentes em uma ilha 

deserta.  

 

Robinson Crusoe em sua ilha, sozinho, sem o amparo de seus semelhantes e 
dos instrumentos de todas as artes, provendo porém à sua subsistência, à sua 
conservação e conseguindo até uma espécie de bem-estar, eis um tema 
interessante para qualquer idade e que temos mil maneiras de tornar 
agradável para as crianças. Eis como realizamos a ilha deserta que 
inicialmente me servia de comparação. Esse estado não é, concordo, o do 
homem social; provavelmente não é o de Emílio, mas é através desse mesmo 
estado que ele deve apreciar todos os outros.136 

 

A tese de que Rousseau formula uma educação para a cidadania pode ser 

constatada no pressuposto da existência de uma unidade no conjunto do seu pensamento. As 

suas obras revelariam uma complementaridade no sentido de apresentar um ponto comum: a 

dicotomia natureza/sociedade. Essa complementaridade reside na estratégia do filósofo de 

redigir e publicar o Emílio e o Contrato Social, obras que evidenciam a sua preocupação com 

a formação do cidadão. Na primeira obra, apesar de dar uma maior ênfase no processo 

formativo do indivíduo, Rousseau já prenuncia a necessidade de se educar o aluno para 

conviver em sociedade. Quanto ao Contrato, já é mais nítido o estabelecimento dos princípios 

políticos necessários à inserção e à atuação do homem como cidadão. O próprio fato de no 

Emílio conter uma síntese do Contrato Social permite avaliarmos como Rousseau estabelece 

um nexo que ligaria as duas obras137.  

                                                
135  ROUSSEAU Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 250. Trad. p. 246. 
136  Ibid., p. 239. Trad. p. 233. 
137  No entanto, não é apenas nessas duas obras que pode ser vislumbrada a existência de um entendimento 

acerca da formação do cidadão, na Júlia ou Nova Helöísa podemos encontrar uma argumentação acerca 
dessa problemática. “Penso que cada um deve sua vida e seu sangue à pátria, que não é permitido alienar-se 
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Ao homem deve ser dispensada uma educação que o aproxime das disposições 

inerentes à sua constituição. As primeiras instruções fornecidas pela natureza revelam como 

ele é conduzido a um aperfeiçoamento de suas faculdades e habilidades. Segundo Rousseau, a 

educação da natureza, a qual consiste no “desenvolvimento interno de nossas faculdades e de 

nossos órgãos”138 é aquela em que o homem não tem nenhuma responsabilidade, já que não é 

da sua competência alterar as regras da natureza. Por conseguinte, torna-se importante que o 

educador proporcione os meios eficazes para a diminuição dos obstáculos que possam 

impedir a livre atuação da natureza no processo educativo do homem.  

A educação tem o fito de equilibrar e direcionar as diferenças entre a natureza e a 

cultura, possibilitando que as suas disposições sejam aprimoradas e que, de maneira nenhuma, 

possam ser minimizadas ou eliminadas pela vida em sociedade. A educação apresenta-se 

como o instrumento capaz de garantir a possibilidade de que o homem possa agir em 

sociedade, desenvolvendo suas potencialidades intrínsecas, e não se distanciando, com isso, 

da sua condição original.  

 

A educação, deste modo, deve assumir seu papel: ordenar as relações entre a 
natureza e a cultura ou história; mas não lhe cabe corrigir a natureza, pois 
esta, como dado, não poderia ser alterada pelo homem. É sobre a cultura que 
cabe operar mudanças e correções, pois ela, e somente ela, é fruto da obra 
humana. Entre natureza e hábito, portanto há um abismo que deve ser 
reconhecido para que ao construir uma ponte que os ligue, se o faça de tal 
forma que esta não venha a ruir mais tarde pondo toda a obra a perder. A 
educação é esta ponte entre a natureza e a cultura.139 

 

Eis estabelecido o paradoxo da educação rousseauniana: propor um modo pelo 

qual o homem possa agir em sociedade de acordo com os preceitos ditados pela natureza. 

Esse modo constitui-se na formação do indivíduo a fim de orientá-lo para aprender a lidar 

com os seus semelhantes e a estabelecer relações com eles. Contudo, Rousseau afirma que 

não é intenção de sua concepção pedagógica que o indivíduo seja educado para si mesmo, 

mas para a convivência com os demais membros da sociedade. Se a cultura é a única que 

pode ser modificada, e Rousseau tem um plano para isso, a educação só pode assumir uma 

via: a política. Segundo o filósofo, “há muita diferença entre o homem natural que vive no 

estado de natureza e o homem natural que vive no estado de sociedade. Emílio não é um  

                                                                                                                                                   
a Príncipes aos quais nada se deve, menos ainda vender-se ou fazer, do mais nobre ofício do mundo, o de 
um vil mercenário. Estas máximas eram as de meu pai que eu seria muito feliz de poder imitar em seu amor 
por seus deveres e por seus país”. ROUSSEAU, Jean-Jacques. La nouvelle Heloïse, p. 68. Trad. p. 108. 

138  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 37. Trad. p. 8. 
139  ALMEIDA JÚNIOR, José Benedito de. A educação na obra de Jean-Jacques Rousseau, p. 23. 
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selvagem ao ser relegado aos desertos, é um selvagem feito para morar nas cidades. É preciso 

que saiba encontrar nelas o necessário, tirar partido dos habitantes e viver, senão como eles, 

pelo menos com eles”.140     

Os argumentos pedagógicos de Rousseau deixam entrever uma intenção de 

estabelecer os parâmetros de um processo formativo fundado nos valores éticos 

indispensáveis à preparação do homem sociável. A sua pedagogia vincula-se à política na 

medida em que tem o propósito de oferecer ao indivíduo os meios necessários para a 

aquisição dos valores culturais da sociedade em que vai atuar como cidadão. A pedagogia 

política é identificada como uma proposta de renovação dos ideais de uma pedagogia anterior 

que só se preocupa com a transmissão de conteúdos verbalísticos, os quais se apresentam 

como insuficientes para a formação de um homem capaz de agir de forma autônoma na 

organização política da comunidade. 

Rousseau vislumbra uma pedagogia que garanta e respeite os direitos do 

indivíduo. Educar para a autonomia significa fundamentar a pedagogia segundo os preceitos 

de que os homens são livres, iguais e independentes, preceitos estes que lhes possibilitam 

maiores condições de agir em conformidade com a natureza. A valorização da liberdade, da 

igualdade e da autonomia evidencia a preocupação do filósofo com uma educação que esteja 

calcada no livre aperfeiçoamento das nossas inclinações originais. “Na ordem natural, sendo 

os homens todos iguais, sua vocação comum é a condição de homem, e quem quer que seja 

bem educado para tal condição não pode preencher mal as outras relacionadas com ela”141.  

Sendo a característica específica que faz do homem um ser singular, a liberdade é 

concebida como uma faculdade que orienta o homem na condução de seus atos de acordo com 

a sua vontade. No entanto, Rousseau define, com bastante clareza, a noção de liberdade como 

a capacidade de escolha do ser humano, e não considera como verdadeira a liberdade extrema 

e ilimitada, mas a liberdade bem regrada, única apta a preparar o homem para o convívio em 

sociedade. Neste sentido, num primeiro momento, a liberdade deve estar restrita às 

capacidades físicas da criança. Esta deve satisfazer as suas reais necessidades, as quais não 

devem ultrapassar as suas forças, e deve, desde cedo, aprender a lidar com a sua liberdade, 

tendo em vista que a sua fraqueza demanda uma certa limitação nas suas ações. As ações 

educativas têm a necessidade de transmitir à criança o entendimento de que as suas 

necessidades não devem se sobrepor aos seus desejos, e que a liberdade bem dosada provém 

                                                
140  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 267. Trad. p. 265. 
141  Ibid., p 41-42. Trad. p. 14. 
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justamente do equilíbrio entre o que a criança quer e o que ela pode. Antes que os elementos e 

as instituições sociais tenham mudado nossas disposições naturais, a felicidade das crianças e 

dos homens consiste no uso de sua liberdade. Mas, nos primeiros, esta liberdade é limitada 

pela fraqueza. Quem faz o que quer é feliz quando basta a si próprio: é o caso do homem que 

vive no estado de natureza. Quem faz o que quer não é feliz quando suas necessidades 

ultrapassarem suas forças: é o caso da criança no mesmo estado.142 

É importante perceber que deixar a criança satisfazer suas necessidades em plena 

liberdade não quer dizer que o educador deva aturar todos os caprichos impostos por ela. 

Torna-se imperioso saber distinguir a verdadeira necessidade de um mero capricho, no intuito 

de não contrariar os preceitos da natureza em razão de um choro ou de uma reclamação que se 

apresentam como frutos de uma falta de disciplina, capaz de prejudicar o exercício da 

liberdade. 

  

O capricho das crianças nunca é obra da natureza, mas sim de uma má 
disciplina, que faz com que obedeçam ou mandem; já disse cem vezes que 
não devem fazer nem uma coisa nem outra. Portanto, vosso aluno só terá os 
caprichos que lhes tiverdes dado, é justo que suporteis o castigo de vossas 
culpas. Mas, direis, como remediá-lo? Isso é ainda possível, com uma 
melhor orientação e muita paciência.143  

 

A liberdade tem um papel fundamental na formação do indivíduo no sentido de 

incentivá-lo para agir de modo autônomo e independente na vida política, visto que lhe 

possibilita as condições para fazer as suas próprias escolhas no que diz respeito à direção de 

seus atos. Por conseguinte, essa faculdade apresenta um lugar de destaque no processo de 

aprimoramento moral do indivíduo, já que o objetivo da educação da natureza é formar o 

homem para a liberdade. Por esta razão, a educação tem como função respeitar a liberdade do 

indivíduo a fim de inseri-lo na vida social. Nesta direção, educar para a liberdade pressupõe 

um processo que ponha em primeiro plano o respeito aos direitos próprios do ser humano. No 

intuito de garantir a manutenção de uma ordem social em que o interesse comum esteja acima 

dos interesses particulares, tornar-se-á necessário propor a igualdade de condições para todos 

aqueles que fazem parte do todo social. A educação deve constituir-se em uma prática de 

igualdade e de liberdade, no sentido de promover meios para que o homem possa conviver 

com todos os elementos corruptores da sociedade sem, no entanto, perverter a virtude que é 

inerente à sua natureza. 

                                                
142  Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 100. Trad. p. 77.  
143  Ibid., p. 151. Trad. p. 134. 
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A pedagogia rousseauniana funda-se em uma discussão sobre o método e 
sobre o contorno do homem a ser ensaiado. Emílio é o fruto da sociedade 
civil, deverá atuar em meio à corrupção e, no entanto, apresenta-se como o 
representante da espécie em seu potencial de virtude. Educação capaz de 
driblar a própria ordem pública, a pedagogia do Emílio é o ensaio fundante 
que corrobora o intenso papel ocupado pelo ato de educar no imaginário 
social do Século das Luzes francês. Trata-se ainda de um recorte individual, 
de um corpo teórico com pretensão de rigor científico, mas pode-se já nele 
entrever a correlação desse universo mental quanto ao pensamento de 
transformação na e pela educação.144   

 

Entendendo que uma educação política é a única capaz de formar um cidadão com 

condições de melhor discernir e atuar nas relações em sociedade, pode-se concluir que a 

atitude de questionar os pilares da pedagogia escolástica permite a Rousseau refletir acerca de 

um processo que forme um indivíduo capaz de bem direcionar seus atos, através de uma 

educação voltada para a produção de um ser autônomo e responsável pela garantia de um 

estado no qual a liberdade e a igualdade sejam direitos respeitados por todos os membros do 

corpo político. 

À medida que Rousseau proclama uma crítica radical aos preconceitos adquiridos 

pela civilização, ele também percebe, com clareza, que ao elaborar uma denúncia tão 

devastadora contra as instituições da sociedade, o que realmente está em jogo é a necessidade 

de encontrar uma maneira pela qual sejam oferecidas as condições para que a humanidade 

possa viver em conformidade com a natureza mesmo estando submetida às regras prescritas 

pela convivência social. 

O combate investido contra as ciências revela a compreensão de Rousseau de que 

elas são um empecilho para uma formação que transmita ao homem os conhecimentos úteis 

para o seu agir, possibilitando que ele possa fazer algo em prol do bem-estar da comunidade. 

Por conseguinte, essa crítica tão severa pode ser entendida como a necessidade de se repensar 

em que base estão fundamentadas as nossas ciências que, segundo ele, não trouxeram 

contribuições significantes no que se refere ao desenvolvimento moral e, conseqüentemente, 

ao aprimoramento completo do cidadão.   

 

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 é o primeiro prejuízo que 
determinam forçosamente na sociedade. Na política, como na moral, é um 

                                                
144  BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, p. 31-32 
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grande mal não se fazer de algum modo o bem e todo cidadão inútil pode ser 
considerado um homem pernicioso.145 

 

No intuito de propor uma reforma das bases da sociedade, englobando não 

somente as instituições, mas os próprios agentes que se encarregam da direção destas, 

Rousseau formula o estabelecimento de uma organização política capaz de superar as 

contradições produzidas pelo convívio. A propósito da crítica rousseauniana à civilização, que 

confere maior importância aos conhecimentos eruditos e refinados do que àqueles realmente 

úteis e, portanto, necessários ao cidadão, observa Salinas: 

      

Desde o primeiro Discurso ele lamenta a primazia conferida, pela 
civilização, aos talentos agradáveis sobre os talentos úteis e se volta contra o 
cultivo das ciências por elas mesmas, denunciando a vaidade dos 
conhecimentos que se limitam a ornamentar nosso espírito sem nos ensinar 
a cumprir nossos deveres de homem e de cidadão.146  

 

Rousseau inicia o Contrato Social com uma declaração paradoxal, que ele admite 

como a expressão perfeita para designar o homem social: “O homem nasce livre, e por toda 

parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do 

que eles”147. Diante desta constatação, pode-se entender porque o filósofo, nessa obra, tem o 

objetivo de especular acerca da possibilidade de estabelecer em bases legítimas a 

consolidação da sociedade, a partir da substituição da liberdade natural por uma liberdade 

fundada no pacto instituído pelos homens ao consentirem conviver socialmente.  

A constituição de um contrato, no qual os homens abdicam de seus direitos 

naturais em favor de direitos civis, demonstra como cada indivíduo é concebido como parte 

indivisível do todo. A alienação, a que todos estão submetidos, consiste numa decisão de 

abdicar de seus dons naturais para colocar em seu lugar elementos que têm a possibilidade de 

conduzi-los à garantia do bem-estar e do interesse comum. Assim, o Contrato expressa, com 

clareza, os princípios políticos que fundamentam uma igualdade segundo a qual os membros 

da sociedade acham-se todos na mesma condição e que, por esta razão, não têm a necessidade 

de torná-la custosa para os seus semelhantes. 

 
Essas cláusulas [as do Contrato], quando bem compreendidas, reduzem-se 
todas a uma só: a alienação total de cada associado, com todos os seus  

                                                
145  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur les sciences e les arts, p. 42. Trad. p. 343. 
146  SALINAS FORTES, Luiz Roberto. Rousseau: da teoria à prática, p. 46. 
147  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, p. 46. Trad. p. 22. 
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direitos, à comunidade toda, porque, em primeiro lugar, cada um dando-se 
completamente, a condição é igual para todos, e, sendo a condição igual para 
todos, ninguém se interessa em torná-la onerosa para os demais.148 

 
O pensamento político de Rousseau assume o fato de que a harmonia da sociedade 

depende da submissão de todos os membros à vontade geral. Esta vontade deve ser entendida 

não como a adição de todas as vontades individuais, mas como o elo comum que articula 

todas estas vontades: o interesse coletivo. Em vista disso, Rousseau demarca o conceito de 

vontade geral como o elemento-chave para o entendimento sobre a formulação dos preceitos 

que fundamentam a organização da sociedade idealizada no Contrato. “Há muita diferença 

entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta se prende somente ao interesse comum; a 

outra, ao interesse privado e não passa de uma soma das vontades particulares. Quando se 

retiram, porém, dessas mesmas vontades, os a-mais e os a-menos que nela se destroem 

mutuamente, resta, como soma das diferenças, a vontade geral”.149  

Definindo a vontade geral como a expressão de uma sociedade construída sob 

bases democráticas, Rousseau anuncia que uma sociedade harmonicamente organizada deve 

prezar necessariamente pela igualdade de todos perante o corpo social. Assim como a 

liberdade, que de natural é transformada em uma liberdade civil, a igualdade apresentar-se-ia 

como uma forma de garantir uma convivência democrática, posto que todos teriam as mesmas 

condições e os mesmos direitos. 

Quando Rousseau fala de igualdade natural ele faz uma reserva no que diz 

respeito à diferença que a natureza impõe aos homens: a desigualdade de forças, talentos e de 

idades, etc. Por conseguinte, o que ele deixa bem claro é o fato de que esse tipo de 

desigualdade não é responsável pelo estado de corrupção, estado, aliás, que é desencadeado 

pela desigualdade moral ou política, a única que distingue radicalmente os homens a ponto de 

torná-los completamente desiguais.150 A partir da consolidação do pacto entre os semelhantes, 

revelar-se-á como plenamente possível a instauração de um estado no qual os homens sejam 

considerados como iguais no que se refere à consideração dos seus direitos como cidadãos. 

“(...) O pacto fundamental, em lugar de destruir a igualdade natural, pelo contrário, substitui 

por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade 

                                                
148  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, p. 56. Trad. p. 32. 
149  Ibid., p. 68-69. Trad. p. 46-47. 
150  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes, p. 167. 

Trad. p. 235. 
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física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, todos se tornam 

iguais por convenção e direito”.151 

Formar o homem para agir de modo livre na sociedade é a finalidade de todo ato 

educativo. Mas como educar um homem para a liberdade numa sociedade que não é livre? A 

argumentação fornecida por Rousseau é a de que a verdadeira liberdade, apta a preparar o 

cidadão, consiste no fato de que o homem é livre quando obedece às leis que ele, em consenso 

com os demais, dá a si mesmo. Portanto, a liberdade rousseauniana não significa uma 

liberdade excessiva, mas uma liberdade regrada que se expressa na atitude de seguir os 

ditames estabelecidos mediante a orientação da vontade geral. O pacto social é, assim, 

formulado em termos ideais a fim de formular como deve ser uma organização política e não 

como efetivamente ela é. 
 

O estado social capaz de oferecer tais vantagens não deve, por conseqüência, 
ser identificado com uma convivência social qualquer, mas somente com 
uma convivência fundada no pacto social e que realize a vontade geral, pois 
somente assim é possível que cada um seja livre, embora no respeito da lei. 
Não se trata, em Rousseau, de um contrato efectivamente (sic) estipulado 
num determinado momento histórico, e muito menos de um pacto entre 
soberanos e súditos. Trata-se de uma relação ideal cuja maior ou menor 
subsistência nos sistemas políticos reais constitui critério de legitimidade 
destes, isto é, do seu caráter democrático, e trata-se de uma relação que 
entrecorre entre cada associado e o complexo dos associados, uma vez que 
para Rousseau o único soberano é o próprio povo.152  

 

Depois de analisar em quais termos Rousseau formula uma educação voltada para 

a constituição de um homem que atuará efetivamente na organização política da comunidade, 

faremos uma incursão pela trajetória de Emílio, desde as primeiras lições necessárias ao seu 

desenvolvimento até a sua preparação para inserir-se na convivência social como um 

verdadeiro cidadão. 

   

2.4. A trajetória pedagógica do Emílio 

 

Uma das obras fundamentais do pensamento rousseauniano é, sem dúvida, o 

Emílio ou da educação que, sendo um importante legado para uma compreensão do 

pensamento pedagógico, constitui-se ainda como uma reflexão sobre a formação adequada 

para o homem burguês que assumira um lugar de destaque no cenário político do Século das 

Luzes francês. Poder-se-ia supor que um livro com um título tão sugestivo elencasse uma 
                                                
151  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, p. 64. Trad. p. 39.  
152  ABBAGNANO, N; VISALBERGHI, A . História da Pedagogia, p. 499.  
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série de técnicas pedagógicas para a consecução do objetivo do ato de educar, como poderiam 

imaginar algumas pessoas que julgam todo o conteúdo de uma obra unicamente pelo seu 

título.153 Contudo, Rousseau esforçara-se para esclarecer que o Emílio não pode ser 

considerado como mais um manual de pedagogia, e sim como um tratado sobre a bondade da 

natureza humana. 

O objetivo primeiro dessa obra é discutir sobre a problemática da educação e 

estabelecer os fundamentos sob os quais está solidificado o ato educativo que concebe a 

criança como o centro da atividade pedagógica, identificando que a mesma deve ser tratada 

levando em consideração as suas características próprias. O texto rousseauniano permite 

visualizar a nova posição assumida pela criança não apenas no campo pedagógico, mas em 

outros setores da vida. O novo entendimento sobre o lugar da criança na sociedade revela o 

modo como esta passa a ser considerada e tratada, em detrimento das tradicionais 

interpretações elaboradas pelas instituições escolásticas, que não enxergavam a singularidade 

do ser infantil e ainda a descreviam como um adulto em miniatura154.      

 

Não se conhece a infância; no caminho das falsas idéias que se têm, quanto 
mais se anda, mais se fica perdido. Os mais sábios prendem-se ao que aos 
homens importa saber, sem considerar o que as crianças estão em condições 
de aprender. Procuram sempre o homem na criança, sem pensar no que ela é 
antes de ser homem. Eis o estudo a que mais me apliquei, para que, mesmo 
que meu método fosse quimérico e falso, sempre se pudessem aproveitar 
minhas observações. Posso ter visto muito mal o que se deve fazer, mas 
acredito ter visto bem o sujeito sobre o qual se deve agir155.   

  

Diante da importância de uma formação que conduza o homem à autonomia, cabe 

ao preceptor guiar o seu educando desde o nascimento até a fase adulta, e para tanto, o 

filósofo elenca os princípios que nortearão a prática educativa. O Emílio apresentar-se-ia 

como a trajetória em que são estabelecidas as diretrizes que orientarão as ações educativas em 

todas as etapas da vida humana, cada uma apresentando caracteres próprios. A partir do 

reconhecimento dessas etapas, o pedagogo terá todas as condições de dispensar uma educação 

adequada para cada uma delas. 

A obra está estruturada de acordo com cada período da vida do indivíduo: a idade 

da natureza, que vai até os dois anos; a segunda, que se inicia aos dois e vai até os doze anos; 

                                                
153  A esse respeito, afirma Rousseau: “Se quiserdes ter uma idéia da educação pública lede a República de 

Platão. Não é uma obra de política como pensam os que só julgam os livros pelo título: é o mais belo tratado 
de educação jamais escrito”. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 40. Trad. p. 12. 

154   Cf. ÀRIES, P. História Social da criança e da família, p. 57.  
155   ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 32. Trad. p. 4. 
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a terceira, que vai dos doze aos quinze anos; a que estabelece o período de quinze a vinte anos 

e, por fim, a fase que vai até os vinte e cinco anos, que é o ápice de maturidade da vida. 

Rousseau, assim, formula os princípios de acordo com as especificidades do bebê, da criança, 

do adolescente e do adulto. O educador deve respeitar o que cada etapa exige, não se 

apressando em antecipar ensinamentos que o aluno ainda não pode realizar. Apesar de ser 

uma seqüência, torna-se indispensável perceber que não é apenas a passagem de uma etapa a 

outra, mas a compreensão de que cada período tem um objetivo a satisfazer e os instrumentos 

próprios para isto, porém, é preciso preparar bem o processo mediante o qual se atingirá o 

resultado final: a formação do homem. 

 

Nenhum período deveria ser transformado meramente num meio de atingir o 
seguinte. Cada um é um fim em si mesmo, um todo independente, e não 
apenas uma transição para um período superior. Ainda mais, cada fase tem 
suas necessidades e desejos especiais próprios, e forma apenas os hábitos 
que sejam os melhores para a perfeita realização da vida naquele período.156 

 

Um dos grandes absurdos identificados na pedagogia tradicional é a antecipação 

de conhecimentos que o aluno não pode aprender de modo adequado. Um exemplo dessa 

prática está na transmissão de informações a partir do estímulo ao exercício da razão. 

Rousseau adverte que esta faculdade necessita de um tempo mais longo para se desenvolver 

completamente em relação às outras faculdades humanas. “Em sua filosofia, a razão não é um 

aspecto primordial da alma, mas uma habilidade adquirida, que emerge relativamente tarde no 

desenvolvimento”.157 

Diante da incompreensão de alguns pedagogos da sua época ao quererem exigir 

que as crianças utilizem o seu intelecto e apreendam determinados conhecimentos que ainda 

não são inteligíveis para elas, Rousseau critica o princípio lockiano de se raciocinar com as 

crianças. No intuito de preparar o gentleman, Locke antecipa lições que demandam um maior 

tempo para serem adequadamente aprendidas. O filósofo inglês ainda ressalta a necessidade 

de exercitar o entendimento da criança a fim de que a mesma possa utilizar corretamente a sua 

faculdade de conhecer.   

 

E posto que os defeitos e debilidades do entendimento dos homens, assim 
como de suas outras faculdades, se devem à falta de um uso correto de suas 
próprias mentes, sinto-me tentado a pensar que, embora o falho se liga 
geralmente à natureza, alegando com freqüência uma falta de talento, o 

                                                
156  EBY, Frederick, História da Educação Moderna: Teoria, Organização e Práticas Educacionais, p. 294. 
157  Ibid., p. 282. 
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culpado é a ausência de um exercício apropriado que permita melhorar tais 
faculdades.158 
  

A novidade da pedagogia rousseauniana é estabelecer o princípio de que o ritmo 

de desenvolvimento da razão ocorre de modo mais lento do que em outras capacidades, e que 

a razão se constitui como a faculdade responsável pelo objetivo fundamental da educação: a 

formação da consciência. Refutando o argumento lockiano, Rousseau afirma que a razão 

infantil necessita de um tempo de maturação maior, e que a atitude de abarrotá-la de idéias, 

que ela não pode compreender, ao invés de prepará-la vai prejudicar o seu curso natural de 

desenvolvimento. 

 

Raciocinar com as crianças era a grande máxima de Locke. É a mais em 
moda hoje. Seu sucesso, todavia, parece muito capaz de dar-lhe algum 
crédito. De minha parte, não veja nada de mais tolo do que essas crianças 
com quem tanto se raciocinou. De todas as faculdades do homem, a razão, 
que não é, por assim dizer, senão um composto de todas as outras, é a que se 
desenvolve com mais dificuldade e mais tardiamente, e é ela que se pretende 
utilizar para desenvolver as primeiras! A obra-prima de uma boa educação é 
um formar um homem razoável, e pretende-se educar uma criança pela 
razão. Isso é começar pelo fim, é da obra querer fazer o instrumento.159 

 

Estabelecendo os princípios que poderão garantir uma completa formação, 

Rousseau reafirma a tarefa de pais e mães de assumirem a educação dos filhos, e alerta para o 

fato de que os primeiros ensinamentos (a virtude, a bondade, etc.) são aqueles que encontram 

no lar o melhor ambiente para serem transmitidos e, conseqüentemente, aprendidos. Rousseau 

tece um longo comentário quanto ao costume da época de se entregar a outrem os cuidados 

para com a educação dos filhos. Trazendo para os pais o direcionamento inicial no processo 

de educação dos seus filhos, estes estariam livres dos caprichos das amas-de-leite e dos 

preceptores que contrariavam a prescrição da natureza de que os pais são os reais educadores. 

 

Quereis que a criança conserve sua forma original? Preservai-a desde o 
instante em que vem ao mundo. Assim que nasce, tomai conta dela e não a 
deixeis até que seja adulta; jamais tereis êxito de outra maneira. Assim como 
a verdadeira ama-de-leite é a mãe, o verdadeiro preceptor é o pai. Que 
entrem em acordo quanto às suas funções e a seus sistemas; que das mãos de 
uma a criança passe para as mãos do outro. Ela seria melhor educada por um 
pai judicioso e limitado de que pelo mais hábil professor do mundo, pois o 
zelo suprirá melhor o talento do que o talento ao zelo.160 

 

                                                
158  LOCKE, John. Pensamientos sobre la educación, p.288. 
159  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 106. Trad. p. 84. 
160  Ibid., p. 51. Trad. p. 24-25. 
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Mesmo salientando a importância dos genitores na educação dos filhos, Rousseau 

atribui um lugar de destaque à mãe. A tarefa de amamentar é considerada um privilégio que 

Deus delegou somente às mulheres por estas serem dotadas de condições para fornecer o 

primeiro alimento: o leite materno. À mãe cabe a responsabilidade pelo aleitamento dos 

filhos, sendo considerada uma infração contra a natureza encarregar outras mulheres para 

realizar tal função. A atitude costumeira na sociedade da sua época de entregar os filhos aos 

cuidados das amas-de-leite preocupa Rousseau, que identifica nessa tarefa a possibilidade de 

fortalecimento dos primeiros laços afetivos da mãe com a criança. A primeira educação é 

função exclusiva das mulheres. Se o autor da natureza tivesse desejado que a mesma coubesse 

aos homens, ter-lhes-ia dado leite para alimentar os filhos.161 

Ao tomar um aluno imaginário, Rousseau vislumbra uma outra situação: a de uma 

criança órfã. Esta criança, que carecerá dos dois educadores naturais, contará com um 

preceptor capaz de se comportar como o seu próprio genitor, visto que o filósofo salienta ser o 

pai o verdadeiro preceptor, mas abre uma exceção quando este lhe falta, ou quando não pode 

cumprir, adequadamente, o seu dever. “Um preceptor! Que alma sublime .... Na verdade, para 

criar um homem é preciso ser ou pai, ou mais do que um homem. Eis a função que confiais a 

mercenários”.162 

Para completar a formação, é preciso que o homem seja educado em 

conformidade com a natureza recorrendo às primeiras instruções ministradas por ela. Para se 

passar à formação do cidadão, que é a etapa final do processo, tornar-se-á fundamental à 

aquisição de importantes noções para o agir moral. Segundo Rousseau, o homem é formado 

através das lições das três educações, a saber: a educação da natureza, a das coisas e a dos 

homens. Desenvolvendo o organismo, aprimorando as faculdades e adquirindo conhecimentos 

dos objetos à sua volta; o homem encontra-se bem preparado para a vida. “Aquele em que 

todas elas recaem sobre os mesmos pontos e tendem aos mesmos fins vai sozinho para seu 

objetivo e vive conseqüentemente. Só esse é bem educado”.163 

A educação da natureza caracteriza-se como o processo em que a criança precisa 

fortalecer a sua constituição física, demandando, para tanto, uma atividade educativa que 

estimule tal fortalecimento. Ela deve ser estimulada, desde cedo, a trabalhar todas as suas 

potencialidades no sentido de formar um organismo são, forte e preparado para as diversas 

                                                
161  Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 35. Trad. p. 7. 
162  Ibid., p. 53. Trad. p. 26. 
163  Ibid., p. 37. Trad. p. 9. 
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situações com que vai se deparar na vida social. A criança precisa reconhecer as suas 

limitações e aprender a conviver com elas.  

Rousseau assinala que as mães, num ato de extremo afeto, possam prejudicar o 

desenvolvimento físico dos filhos ao livrá-los dos mínimos aborrecimentos. O problema está 

em retirar tudo que o pode se apresentar como um obstáculo à sua sobrevivência pensando 

estar fazendo o bem para os seus filhos. O resultado vai ser justamente o contrário: a 

constituição de um ser fraco e incapaz de agir por conta própria na vida. Durkheim, em seu 

artigo “La Pedagogie de Rousseau”, assinala que a atitude rousseauniana de não retirar os 

obstáculos para a aprendizagem do educando é de grande importância por reconhecer que a 

limitação implica a dor, e que estes elementos são inerentes à constituição humana.164 

Sendo necessário o fortalecimento dos órgãos, a criança precisa movimentá-los 

em todas as atividades. Estimular atividades que a façam exercitar todas as suas habilidades 

físicas apresentar-se-á como um princípio fundamental para a consecução da finalidade da 

educação da natureza. Por esta razão, Rousseau descreve minuciosamente as ações que podem 

levar ao desenvolvimento físico do indivíduo, e ainda salienta a importância de que todos os 

instrumentos que o impeçam de agir livremente sejam abolidos, como é o caso do vestuário 

infantil. 

  

Os membros de um corpo em crescimento devem ficar todos folgados na 
roupa; nada deve atrapalhar seu movimento ou seu crescimento, nada de 
muito justo, nada que cole ao corpo, nada de ligaduras. A vestimenta 
francesa, incômoda e insalubre para os homens, é nociva para as crianças. Os 
humores, estagnados, detidos em sua circulação, corrompem-se num repouso 
que a vida inativa e sedentária aumenta, e causam o escorbuto, doença cada 
vez mais comum entre nós e quase ignorada pelos antigos, que dela estavam 
protegidos pela maneira de se vestir e de viver.165    

  

No que se refere à educação das coisas, Rousseau defende a transmissão às 

crianças de conhecimentos que se prendam ao interesse sensível, isto é, conhecimentos úteis, 

compreensíveis porque servem para elas e não porque devam ser aprendidos. A partir do 

contato com as coisas, o aluno começa a ingressar no mundo, crescendo moral e 

intelectualmente, a fim de preparar-se mediante a incorporação de lições úteis para a sua 

idade. O desejo pelo conhecimento deve partir do próprio educando que entrará em contato 

                                                
164  Cf. DURKHEIM, Émile. “La Pedagogie de Rousseau”. In: Revue de Métaphysique et de Morale. 26ª anné, 

T. XXVI, nº 2, 1919. p. 162. 
165   ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 158-159. Trad. p. 142. 
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com as próprias coisas e as conhecerá de uma tal forma que terá condições de dar um juízo 

seguro acerca delas.  

 

Para que serve isto? Eis doravante, a palavra sagrada, a palavra determinante 
entre ele e mim em todas as ações de nossa vida; eis a questão que de minha 
parte segue-se infalivelmente a todas as suas perguntas, e que serve de freio 
àquele amontoado de interrogações tolas e aborrecidas com que as crianças 
cansam sem cessar e sem resultados todos os que as cercam, mais para 
exercer sobre eles algum tipo de domínio do que para tirar algum proveito. A 
criança a quem, como sua mais importante lição, ensinamos a só querer 
saber coisas úteis interroga como Sócrates; não faz nenhuma pergunta sem 
dar a si mesma a razão que sabe que lhe pedirão antes de respondê-la.166 

 

À criança deve ser dada a possibilidade de se relacionar com os objetos sem a 

interferência de outrem. A experiência de lidar com as próprias coisas mostrar-se-á 

fundamental para que o educando as conheça por si mesmo. Entendendo que a criança deve 

buscar o próprio conhecimento, qual o papel do educador na aprendizagem? Consiste em 

estabelecer as condições propícias para uma sólida aprendizagem, permitindo que o educando, 

por si mesmo, aprenda as lições. A função do educador está em proteger o espírito do aluno 

dos possíveis vícios que podem pôr a perder a sua formação. Por esta razão, Rousseau define 

como negativa a educação que se propõe a preparar o aluno para uma aprendizagem adequada 

pelo fato de esta educação se basear não em uma transmissão de inúmeros preceitos, mas 

numa forma de proteger o seu caráter das vicissitudes.    

 

Portanto, a primeira educação deve ser puramente negativa. Consiste, não 
em ensinar a virtude ou a verdade, mas em proteger o coração contra o vício 
e o espírito contra o erro. Se pudésseis nada fazer e nada deixar que 
fizessem, se pudésseis levar vosso aluno são e robusto até a idade de doze 
anos sem que ele soubesse distinguir a mão esquerda da direita, desde vossas 
primeiras lições os olhos de seu entendimento se abririam para a razão; sem 
preconceitos, sem hábitos, ele nada teria em si que pudesse obstar o efeito de 
vossos trabalhos. Logo, se tornaria em vossas mãos o mais sábio dos homens 
e, começando por nada fazer, teríeis feito um prodígio de educação.167 

 

Mesmo salientando que a educação negativa conduz o aluno ao encontro do 

conhecimento e que, portanto, o educador deve possibilitar esse encontro e não antecipar 

lições que ele pode, por si mesmo, apreender; Rousseau atribui uma importância fundamental 

ao educador. Este tem a importante tarefa de guiar o educando no processo de aprendizagem e 

de proporcionar-lhe as condições para que ele possa melhor conhecer a partir do 

                                                
166  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 230-231. Trad. p. 223. 
167  Ibid., p. 112-113. Trad. p. 91. 
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desenvolvimento das suas habilidades. Neste sentido, Rousseau compara a ação do educador à 

ação do médico, posto que este não pode diagnosticar nem dar receitas à primeira vista. 

Primeiramente ele deve estudar o temperamento do doente antes de prescrever algum 

medicamento.168  

A espontaneidade dos exercícios tem o objetivo de aperfeiçoar os sentidos. O livre 

desenvolvimento do corpo possibilita um real conhecimento dos objetos que rodeiam a 

criança, e esse estímulo começa a despertar outras capacidades, como é o caso da razão. A 

criança deve aprender a julgar os sentidos, através do aprimoramento físico, visto que o 

pensamento começa a ser formado a partir das sensações, para depois chegar a um tipo de 

conhecimento mais complexo. Santos considera que “o aperfeiçoamento dos órgãos e dos 

sentidos, instrumentos que facilitam a entrada dos conhecimentos, (...) prepararia a razão 

através do exercício dos sentidos”.169  

Rousseau esforçara-se por se fazer compreender quando denuncia o modo como 

algumas ciências são transmitidas às crianças, antes de elas terem condições de bem utilizar a 

sua razão. Para que um conhecimento seja verdadeiramente útil ao aluno até a idade de doze 

anos, torna-se necessário que este conhecimento esteja fundado na experiência com o próprio 

objeto; até essa idade, a criança só consegue apreender aquilo que desperta o seu interesse 

sensível.  

O conhecimento relativo às línguas, à gramática, à geografia e a história está 

circunscrito, primeiramente, ao contato com as representações das próprias coisas, se é 

intenção do professor que elas aprendam um conhecimento básico sobre estas ciências. 

Rousseau insiste no fato de que a criança ainda não pode compreender as idéias das coisas, no 

entanto, pode apreender algo sobre elas através do contato com as mesmas.170 A partir da 

observação concreta das coisas é possível elaborar um juízo mais sólido e, conseqüentemente, 

mais apurado acerca delas. Cambi tece uma análise sobre o processo de aprendizagem calcado 

nos princípios pedagógicos da observação, associação e expressão, que denotam seguramente 

uma influência rousseauniana; logo, a partir desses três princípios funda-se um conhecimento  

                                                
168  Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 114. Trad. p. 93. Quanto à comparação entre o 

educador e o médico na pedagogia de Rousseau, assim se expressa Durkheim: “ O ensino deve vir da 
realidade, da visão das forças que estão em jogo. O mestre limita-se a dirigi-las e administrá-las. Ação do 
educador comparada àquela do médico”. DURKHEIM, E. Revue de Metaphysique et de Morale, p. 176.   

169  SANTOS, Luiz Anselmo Menezes. Educação do Corpo e Liberdade: Algumas reflexões sobre a concepção 
Iluminista de Educação Física. (Dissertação de Mestrado). São Cristovão: UFS, 2002.. p. 54-55.  

170  “Em qualquer estudo que seja, sem a idéia das coisas representadas, os signos representantes não são nada. 
Todavia sempre limitamos a criança a estes signos, sem jamais podermos fazê-la compreender nenhuma das 
coisas que representam”. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 135. Trad. p. 116.  
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a partir do concreto para se chegar a uma noção mais apurada acerca das ciências; ele ainda 

salienta a importância de que nesta fase preparatória para o conhecimento intelectual a criança 

se depare com os próprios fatos antes de conduzir-se à instrução propriamente dita.  

                                                                                                                                                            

Os processos de aprendizagem se desenvolvem então em três momentos 
fundamentais: a “observação”, que é o ponto de partida de todo 
conhecimento, que deve ser colocada no centro da atividade escolar, cujo 
lema deve ser “poucas palavras, muitos fatos”, usando-se um material 
bastante variado que deve ser manipulado e observado diretamente pela 
criança; a “associação”, que organiza, embora de forma elementar, o 
ambiente que a criança observou na direção do espaço e do tempo, dando 
lugar aos conhecimentos fundamentais da geografia e da história; a 
“expressão” que pode ser concreta ou abstrata: a primeira refere-se aos 
trabalhos manuais, à modelagem e ao desenho: a segunda, à linguagem, ou 
seja, à leitura e à escrita. 171 

 

Quanto ao objetivo primeiro da educação, Rousseau diverge do princípio lockiano 

de que a formação do caráter dá-se unicamente através do meio. Ele, que se apropria de 

muitos dos princípios formulados pela pedagogia de Locke (como os da higiene, da saúde do 

corpo), assume uma direção oposta no que diz respeito ao processo formativo. Para Rousseau, 

este apesar de muito auxiliado pelo ambiente, não se reduz totalmente a ele. A educação não é 

um produto exterior ao indivíduo, mas um desenvolvimento interior que consiste no 

aprimoramento das disposições intrínsecas à sua natureza.  

Desta forma, não é finalidade da educação rousseauniana transformar o meio, mas 

possibilitar situações nas quais as disposições sejam orientadas da melhor forma possível. Não 

é incutindo uma série de preceitos, ou modelando o caráter que se fará uma verdadeira 

educação, mas criando os meios necessários para a formação de um homem livre, só assim 

este seria o produto final de uma educação bem sucedida.172 

Até os quinze anos, a criança deve incorporar à sua mente conhecimentos que ela 

possa realmente entender, em vista disso torna-se nítida a preocupação de Rousseau em 

mantê-la longe do contato com a sociedade, cujas relações lhe são totalmente ininteligíveis. É 

verdade que no método pedagógico rousseauniano a criança não vai possuir um acervo 

incalculável de informações, que não entende e que ainda se constituem como um verdadeiro 

                                                
171  CAMBI, Franco. História da Pedagogia. p. 528. 
172  A respeito do modo adequado de o educador proceder a fim de melhor formar o gentleman, afirma Locke: 

“A grande tarefa de um tutor é moldar a conduta e formar o espírito, estabelecer em seu discípulo os bons 
hábitos, os princípios de virtude e da sabedoria, dando-lhe pouco a pouco uma idéia do mundo, desenvolver 
nele a tendência a amar e a imitar tudo que é bom e digno de louvor, tornando-o vigoroso, ativo e hábil”. 
LOCKE, John. Pensamientos sobre la educación. p. 131. 
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martírio para a sua razão em processo de desenvolvimento, todavia contará com a aquisição 

de conhecimentos que, mesmo sendo poucos, serão realmente seus.  

 

Emílio tem poucos conhecimentos, mas os que tem são seus de verdade; 
nada sabe pela metade. Dentre as poucas coisas que sabe, e sabe bem, a mais 
importante é que existem muitas coisas que ele ignora, mas pode um dia 
saber, muitas mais que outros homens sabem e ele nunca saberá em sua vida, 
e uma infinidade de outras que nenhum homem jamais saberá. Ele tem um 
espírito universal, não pelas luzes, mas pela faculdade de adquiri-las; um 
espírito aberto, inteligente, pronto para tudo e, como diz Montaigne, senão 
instruído, pelo menos instrutível.173  

 

Transposta a fase da educação sensitiva, passemos à da educação intelectual 

propriamente dita, que se inicia com o estabelecimento de uma razão sólida. Pode-se perceber 

que até o momento Rousseau não fala de educação positiva, isto é, a instrução, visto que antes 

dos quinze anos o intelecto do homem ainda se encontra em fase de amadurecimento. Antes 

dessa idade, Rousseau condena uma educação puramente livresca e erudita, e tece uma crítica 

severa aos livros que, nesta fase, não permitem que as crianças apreendam as informações 

contidas neles, mas apenas exercitem a memorização, o que para Rousseau não é sinônimo de 

verdadeira aprendizagem. Acerca da dura crítica à inutilidade de alguns livros, assevera o 

filósofo:  

 

Odeio os livros; eles só ensinam a falar do que não se sabe. Dizem que 
Hermes gravou em colunas os elementos das ciências, para pôr suas 
descobertas ao abrigo de um dilúvio. Se as tivesse bem gravado na cabeça 
dos homens, ter-se-iam conservado por tradição. Cérebros bem preparados 
são os monumentos onde com segurança se gravam os conhecimentos 
humanos.174 

 

A partir dessa idade, começa a educação dos homens na qual as noções morais e 

sociais já podem ser trabalhadas, posto que a essa altura o aluno tem condições de estabelecer 

um juízo sobre os homens e as suas relações em sociedade. Noções, como a idéia de 

propriedade, devem ser ensinadas tendo em vista que o objetivo de Rousseau é preparar o 

indivíduo para a vida em comunidade. Através de alguns exemplos, Emílio adquire estes 

preceitos, que se tornam importantes na coletividade, pelo fato de que seja implantada na 

criança a idéia de propriedade e do respeito ao bem alheio.  

 

                                                
173  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 270. Trad. p. 268.  
174  Ibid., p. 238. Trad. p. 232. 
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A educação intelectual deve estar ligada a uma educação que conduza o homem 

ao mundo do trabalho. A educação deve exercitar não apenas o entendimento, mas, sobretudo, 

a habilidade manual a fim de produzir um indivíduo ativo e ágil. A escolha de uma profissão 

não se revela como a necessidade de buscar um ofício para garantir a sobrevivência 

(Rousseau tem em mente uma criança rica), e sim ressaltar a importância de uma ocupação 

para introduzir Emílio no mundo do trabalho. A profissão de marceneiro fará com que ele 

exercite as suas mãos e também aprenda a dar valor a todo tipo de ofício, sem fazer diferença 

em relação à posição que ocupa na sociedade. Não é um talento o que se exige, mas um 

ofício, uma arte puramente mecânica, em que as mãos trabalhem mais do que a cabeça e que 

não tem a pretensão de levar à riqueza; mas com o qual podemos aprender a trabalhar as 

nossas potencialidades manuais.175  

Através do processo formativo que vai até a idade adulta, Rousseau ainda prevê a 

educação sexual como o “segundo nascimento” do homem. Ele anuncia a educação religiosa, 

à qual dedica uma parte do quarto livro intitulada “Profissão de fé do Vigário Saboiano”, onde 

são estabelecidos os princípios norteadores de uma religião natural e, por fim, no quinto livro, 

no qual há uma síntese do Contrato Social, ele antecipa a incorporação de idéias políticas 

necessárias à formação do cidadão.  

O Emílio é uma ficção teórica que descreve a trajetória do desenvolvimento 

humano; torna-se fundamental, portanto, para uma análise sobre uma educação voltada para o 

aperfeiçoamento das potencialidades do educando e, conseqüentemente, para a preparação do 

ser bem constituído. Como formar o homem para a igualdade, liberdade e autonomia numa 

sociedade onde a desigualdade apresenta-se como um traço distintivo? A proposta, ou melhor, 

a solução pedagógica revelar-se-ia como a possibilidade de superar o impasse entre a natureza 

e a sociedade, permitindo que o homem adentre no mundo da cultura sem deixar de se guiar 

pelos ensinamentos da natureza. 

A singularidade do pensamento pedagógico rousseauniano no movimento das 

Luzes reside no fato de propor uma educação capaz de formar o homem para a convivência 

através do livre desenvolvimento de todas as suas potencialidades. Ao propor que antes da 

razão, o sentimento é o princípio que conduz o homem ao conhecimento das coisas, a 

pedagogia de Rousseau concebe a necessidade de uma educação que o reaproxime da 

natureza.  

                                                
175 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 254. Trad. p. 251. 
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Através das primeiras lições dadas pela natureza, começa o processo de formação 

do homem a fim de formá-lo para conduzir-se na vida em sociedade. A partir do momento em 

que o homem se encontra bem constituído fisicamente, passa-se ao desenvolvimento da razão, 

que o fará efetivamente um ser autônomo porque utilizará como guia a sua capacidade 

racional aliada à liberdade. Desenvolvendo todas as capacidades humanas, a educação tem 

como objetivo formar homens livres que participaram decisivamente na vida social. A 

perspectiva de uma educação política reflete como é possível preparar o homem para o 

convívio mediante o aprimoramento das potencialidades, que são capazes de formar um 

cidadão autônomo e apto para desempenhar suas funções como parte do corpo social.    
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CAPÍTULO III 
 
 

A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO DE ROUSSEAU E SEUS INTÉRPRETES: 
APROXIMAÇÕES 

 
 

 
A atitude de refletir sobre uma educação que prepare o homem para a vida reforça 

o intento da filosofia da educação rousseauniana de questionar o valor da educação, suas 

possibilidades e seus limites. A perspectiva de formular princípios sob os quais se poderá 

conduzir a ação educativa é evidenciada no seu pensamento como a tentativa de fornecer 

indícios para um debate sobre uma educação política que garanta uma formação adequada 

para o cidadão. Quando, no Emílio, Rousseau argumenta que mais do que propor um conjunto 

de receitas ou técnicas pedagógicas seu maior interesse era o de compor um tratado sobre a 

bondade natural do homem, ele indica que a sua maior preocupação era a de refletir sobre os 

princípios da natureza e sobre o modo como o homem deveria ser educado para atuar de 

maneira autônoma na vida da sociedade, aprendendo, inclusive, a conviver com os seus 

semelhantes. 

O pensamento de Rousseau configura-se como um dos mais assinalados no 

contexto da história da educação. A sua pedagogia apresentar-se-á como um marco no sentido 

de propor uma reavaliação dos conceitos que dizem respeito à formulação de um processo 

realmente capaz de bem formar o homem para a sociedade. Contudo, alguns intérpretes não 

vislumbram na sua obra pedagógica a existência de uma educação política que oriente e 

conduza o homem a uma efetiva participação nos interesses da comunidade. Esses estudiosos 

entendem que Rousseau se preocupa apenas com a formação individual sem levar em 

consideração a importância que tem o aspecto social, imprescindível à preparação de um 

verdadeiro cidadão. 

A educação política é aquela que começa se perguntando pela origem da 

desigualdade no intuito de solucionar os impasses surgidos com a vida social. Assim, a 

educação tem a tarefa de encontrar meios para equilibrar as diferenças entre os homens a fim 
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de mantê-los em um estado no qual seja possível o estabelecimento de uma igualdade de 

direitos. A coerência de uma educação política em Rousseau pode ainda ser reforçada através 

da lógica interna que ordena o seu pensamento, evidenciando a necessidade de atrelar o 

discurso político à dimensão pedagógica. Neste sentido, a liberdade e a democracia serão os 

conceitos fundamentais para a compreensão de uma educação política, uma vez que o 

processo educativo formulado por Rousseau tem em vista a preparação de homens livres e 

aptos para viver em sociedade. 

A partir de uma primeira leitura do Emílio, sem a conexão necessária com outras 

obras do acervo rousseauniano, poder-se-ia chegar ao entendimento de que esta obra focaliza 

a formação do indivíduo, sem qualquer preocupação com o seu destino quando inserido na 

vida coletiva. Mediante essa constatação, à obra de Rousseau é lançada uma crítica pelo fato 

de alguns intérpretes identificarem como sua a formulação de uma educação que se preocupa 

apenas com o aprimoramento cultural do indivíduo, incapaz, por si só, de garantir o seu 

desenvolvimento como agente político de uma dada sociedade. Autores que comungam dessa 

idéia não visualizam a intenção de Rousseau de tratar a educação e a política como duas áreas 

não apenas afins, mas, sobretudo, complementares.  

Entendendo que Rousseau propõe uma educação que prima apenas pelo 

desenvolvimento individual, sem qualquer intenção de formá-lo para a vida em comunidade, 

Charlot, Saviani e Arroyo não identificam, no pensamento pedagógico do filósofo, uma 

educação voltada para a preparação do homem como partícipe da organização política da 

sociedade. A análise das interpretações desses comentadores possibilita uma compreensão 

acerca do modo como eles se apropriaram dos princípios fundamentais da pedagogia 

rousseauniana, revelando a postura dos mesmos de ignorar ou minimizar a educação política. 

A escolha dos referidos autores se dá pela importância que têm entre nós as suas formulações 

no campo da filosofia da educação. Esses comentadores influenciaram, e influenciam, as 

concepções filosóficas que balizam boa parte das interpretações sobre a proposta pedagógica 

do século XVIII. 

Charlot, Saviani e Arroyo não visualizam a preocupação de Rousseau com a 

maneira pela qual o homem vai estabelecer as suas relações com os demais. Ao entender que 

há apenas uma educação sem qualquer vinculação com a dimensão política, esses autores, que 

baseiam suas reflexões pedagógicas numa concepção marxista, não vêm a possibilidade de 

mudança na esfera política a partir de um processo educativo tal como o formulado pela 

pedagogia rousseauniana.  
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Charlot salienta que não apenas Rousseau como também outros filósofos que se 

dedicaram a discutir sobre a educação não a relacionaram diretamente à política. O referido 

autor assinala que apesar de alguns filósofos conceberem uma educação política, eles não a 

tratam nos termos de uma verdadeira formação voltada para a participação política do 

indivíduo176. A formulação de uma educação política pressupõe que o processo educativo 

ultrapasse o âmbito cultural e atinja, efetivamente, o nível político.   

 

Os grandes pedagogos não ignoram que a educação é política. Não é por 
acaso que se encontram entre eles pensadores que desenvolveram, ao mesmo 
tempo, uma teoria política e uma teoria pedagógica, como Platão, Locke, 
Rousseau, Kant, Alain, etc. Esses grandes pedagogos, aliás, sublinham, eles 
mesmos a importância política da educação. Além disso, não abandonam, 
quando tratam da educação, toda referência à política; Rousseau fala da 
tirania do bebê, Locke trata da educação do sentido da justiça e do sentido da 
propriedade, etc. Mas, no momento em que dão ao processo educativo uma 
interpretação política, julgam esse próprio processo como cultura intelectual, 
moral, religiosa, estética, etc., sem nele integrar diretamente elementos 
políticos. Para eles, a educação é politicamente importante porque tem 
conseqüências políticas. Mas, em sua natureza, a educação é um fenômeno 
cultural determinado por objetivos espirituais cujo fundamento é filosófico, e 
não sócio-político.177 
 

Rousseau é freqüentemente rotulado de pensador contraditório pelo fato de nas 

suas obras não estar explicitamente delineada uma unidade sistemática. No entanto, pode-se 

perceber a evidência, em alguns dos seus escritos, de um aspecto político-pedagógico, visto 

que desde os Discursos, passando pela Nova Helöísa e chegando finalmente até ao Contrato e 

ao Emílio vê-se uma preocupação com o destino do homem ao adentrar na vida em sociedade. 

Mas ao propor uma educação voltada para o desenvolvimento das faculdades do homem a fim 

de que ele adquira condições de atuar efetivamente na sociedade, Rousseau não estaria 

concebendo um processo educativo que vai além do aperfeiçoamento cultural? Afirmando ser 

necessário desenvolver a liberdade para que o homem possa conduzir-se de forma autônoma 

na vida política, Rousseau entende que uma verdadeira educação tem de possibilitar ao 

homem o exercício da liberdade e da autonomia, e não simplesmente ter como finalidade 

principal a transmissão de uma gama de conhecimentos, que vai aprimorar apenas o aspecto 

cultural, anulando, assim, a importância do aspecto sócio-político da educação.  

Ainda segundo Charlot, a questão da desigualdade política não é suficientemente 

esclarecida por Rousseau, uma vez que seria de se esperar que a educação se propusesse a 

                                                
176  Cf. CHARLOT, Bernard. A mistificação pedagógica: realidades sociais e processos ideológicos na teoria da 

educação, p. 13.  
177   Ibid., p. 29. 
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realmente preparar o homem para transpor as possíveis injustiças da vida civil. A igualdade 

civil, equivalente da igualdade presente no estado de natureza, apresentar-se-ia como a 

possibilidade de igualar as oportunidades de condições para todos os que são considerados 

cidadãos. 

Por esta razão, a filosofia, ou melhor, a pedagogia rousseauniana é enquadrada 

nos manuais de pedagogia como utópica. Não seria mesmo utópico propor uma educação que 

buscasse a igualdade de todos numa sociedade em que o próprio Rousseau considera 

desigual? Como formar o indivíduo para agir de modo livre e autônomo numa sociedade onde 

cada um busca saciar os seus próprios interesses em detrimento do bem-estar comum? Como 

equacionar as desigualdades físicas, que se apresentam como a diferença de idades, talentos e 

força, estabelecendo um estado no qual a desigualdade política seja minimizada a fim de 

garantir a ordem social? Como superar a atitude corruptora do homem social que utiliza os 

mais variados artifícios para saciar seus objetivos de vida, muitas vezes, chegando ao extremo 

de usar os seus semelhantes como meios para obter benefícios em proveito próprio? 

  

Rousseau transporta, portanto, o problema social para o da liberdade, 
“esquecendo” ideologicamente que a servidão política foi colocada por ele 
mesmo como uma conseqüência da desigualdade na divisão do trabalho. Ele 
trata, em seguida, esse problema da liberdade como um problema cultural: o 
da prioridade em cada um da vontade geral sobre os interesses particulares. 
É, portanto, a educação que deve regular o problema social; mas o fará por 
uma ação estritamente cultural – a tal ponto que Emile é educado num meio 
extremamente pouco socializado, seu preceptor filtrando e controlando 
cuidadosamente toda influência social. O problema social fundamental, o da 
desigualdade na divisão do trabalho, não foi resolvido. A igualdade política 
dirá respeito, portanto, a indivíduos econômica e socialmente desiguais.178 

      

À educação caberia uma árdua tarefa que é justamente a de preparar o homem 

para o exercício da liberdade e da igualdade, elementos que se desenvolveriam de uma forma 

plena numa sociedade democrática. O projeto burguês não se apresenta como porta-voz de 

apenas uma classe da sociedade, desvirtuando, de um certo modo, a proposta democrática de 

igualdade para todos sem restrição? Pode-se acusar Rousseau de formular argumentos 

meramente utópicos, verdadeiramente incapazes de propor uma educação política 

propriamente dita, na qual seja real a possibilidade de se construir uma sociedade calcada nos 

princípios de liberdade e igualdade. Todavia, é possível assinalar um valor positivo para 

utopia, que põe em discussão os fundamentos que regem a educação. “Não terá, porém, a 

                                                
178  CHARLOT, Bernard. A mistificação pedagógica: realidades sociais e processos ideológicos na teoria da 

educação, p. 47. 
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utopia, para os homens, maior importância que a resignação vulgar? A utopia é também a 

crítica apaixonada das coisas como são e dos homens como as fizeram. Renunciar a 

compreendê-lo é renunciar a toda educação real, é, talvez, renunciar a ser homem”.179  

É permitido dizer que a utopia assume, então, no pensamento pedagógico de 

Rousseau, um importante valor pelo fato de permitir que se empreenda uma reflexão rigorosa 

sobre os princípios e os fins da educação. A dimensão crítica da utopia possibilita a busca de 

novas perspectivas a fim de reavaliar os fundamentos que regem a ação educativa. Desta 

forma, a contribuição fornecida pela utopia tem relevância porque se não responde às 

questões imediatas da atividade pedagógica, ao menos nos conduz a um posicionamento 

crítico e, conseqüentemente, a uma reformulação dos conceitos indispensáveis para uma 

análise sobre a educação.  

   

A utopia pode ser, primeiramente, uma técnica intelectual. Isto é, uma 
maneira de pensar, no imaginário, as modificações possíveis numa 
sociedade, de modo a abrir novas perspectivas. Neste caso, o autor tende a 
imaginar um modelo, que vai permitir, depois, refletir duma maneira crítica 
sobre certas características da sociedade, numa visão global e dinâmica, da 
realidade. Neste ponto, poderíamos lembrar que o Emile, de J. –J. Rousseau, 
continua sendo um modelo que, se não indica para onde estamos indo, é útil, 
no entanto, para determinar o que se deve mudar ainda hoje em nossa 
realidade educacional. Neste sentido, podemos supor que qualquer plano de 
educação tenha esta função importante.180  

 

Entendendo que uma educação política tem o propósito de formar o homem para a 

liberdade e igualdade, poder-se-ia questionar acerca da possibilidade de um processo 

educativo que estabelecesse um estado democrático, no qual todos os cidadãos teriam os 

mesmos direitos e deveres. Assim, os longos debates travados pelos estudiosos que tentam, ou 

não, rotular Rousseau de democrata distorcem a complexidade dada por Rousseau à 

problemática da democracia. O tempo perdido em estereotipá-lo impede, muitas vezes, a 

realização de uma análise mais precisa sobre o conceito de democracia, que é muito peculiar 

no seu pensamento político.181 Rousseau faz uma série de restrições quanto à eficácia da 

                                                
179  REBOUL, Olivier. Filosofia da Educação. Trad. Luiz Damasco Penna e J. B. Damasco Penna. São Paulo:  

Editora Nacional e Editora da USP, 1974. (Col. Atualidades Pedagógicas, v. 124), p. 87. 
180   FURTER, Pierre. Educação e reflexão. 13ª ed. Petrópolis: Vozes, 1982. p. 38. 
181 A possibilidade de interpretações que venham a deturpar o sentido da idéia de democracia pode ser 

equilibrada por algumas análises que demarcam com bastante nitidez o alcance dessa questão na filosofia 
política rousseauniana. Quartim assinala nesta direção que: “Rousseau, com efeito, não diz apenas que a 
democracia é perfeita demais para os homens. Não a apresenta como um ideal desejável, nem como um 
paradigma a ser imitado, nem como uma idéia reguladora a orientar, desde sua inacessível distância, a ação 
política. MORAES, João Quartim de. A evolução da idéia de democracia de Rousseau a Robespierre. In: 
Primeira Versão, nº 59. IFCH/UNICAMP. Abril/1995. p.3. 



 99

democracia para certos povos, salientando que há casos em que a mesma tornar-se-ia uma 

forma de governo corrupta; e ressalta ainda a impossibilidade de instauração de uma 

democracia pura dada à imperfeição dos homens. 

  

Acrescentemos que não há forma de governo tão sujeita às guerras civis e às 
agitações intestinas quanto a forma democrática ou popular, porque não há 
outra que tenda tão forte e continuamente a mudar de forma, nem que exija 
mais vigilância e coragem para ser mantida na forma original. (...) Se 
existisse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Governo tão 
perfeito não convém aos homens.182  

 

Uma discussão sobre a democracia está necessariamente atrelada à liberdade, 

posto que, através do exercício da liberdade, os homens podem estabelecer um estado no qual 

os seus direitos possam ser garantidos tendo em vista o bem comum. Quanto ao conceito de 

liberdade, Charlot assinala a necessidade de uma produção da liberdade natural para que o 

homem possa reencontrar a sua natureza em meio à sociedade. No entanto, Rousseau afirma 

que a outra liberdade, aquela que passa a encarar o convívio, é colocada no lugar de uma 

liberdade própria do estado anterior ao estabelecimento da sociedade. A liberdade civil é a 

única a fazer do homem um ser efetivamente social e político pelo fato de elevá-lo a um nível 

de aprimoramento moral. Essa liberdade, que não pode ser confundida com a liberdade 

irrestrita do estado de natureza, alia-se à razão e às demais disposições naturais para, assim, 

conduzir o homem à condição de membro do corpo social. “O que o homem perde pelo 

contrato é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto aventura e pode alcançar. O 

que com (sic) ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui.”183  

Neste sentido, não haverá uma produção da liberdade, mas o aperfeiçoamento de 

uma faculdade que é inerente ao homem. A sociedade reivindica uma liberdade regrada 

através da qual o homem possa atuar de forma autônoma, porque ele vai obedecer às leis que 

ele mesmo prescreveu, aprendendo a respeitar os direitos e os bens daqueles que, como ele, 

integram a totalidade social. 

Por ser um dos conceitos mais discutidos do universo rousseauniano, a liberdade 

tem uma propensão maior a sofrer possíveis distorções, como é o caso da assertiva atribuída a 

Rousseau de que à criança deve ser dada toda a liberdade para ela fazer o que quer, invertendo 

o princípio da liberdade bem regrada, única a fazer do homem um ser verdadeiramente moral. 

Apropriações indevidas do conceito de liberdade têm a possibilidade de transformar Rousseau 

                                                
182  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, p. 107. Trad. p. 85-86. 
183  Ibid., p. 61. Trad. p. 36. 
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no defensor de uma liberdade desenfreada e sem quaisquer limites, proporcionando uma 

descaracterização do conceito rousseauniano de liberdade tal como Rousseau formulara. Nas 

palavras de Cerizara:  

 

Rousseau tem sido considerado pelos educadores como “pai do 
espontaneísmo” (...) ou precursor do laissez-faire, no sentido de deixar a 
criança em desenvolvimento totalmente livre da interferência do adulto. 
Estudando o texto de Rousseau, pude constatar que, apesar de ter encontrado 
essas afirmações no livro, elas são utilizadas num contexto mais amplo, e 
que ignorar o teor desse contexto é, senão distorcer, pelo menos reduzir a 
idéia de liberdade proposta por esse mestre.184 

 

A defesa pela liberdade do indivíduo é uma marca da filosofia da educação 

rousseauniana pelo fato de reforçar a importância do aprimoramento desta faculdade tendo em 

vista a realização da finalidade primordial da educação: a formação de um homem livre.  

 
Pretende-se que as crianças em liberdade poderiam adotar más posições e 
fazer movimentos capazes de atrapalhar a boa conformação dos membros. 
Este é um dos vãos raciocínios de nossa falsa sabedoria, jamais confirmados 
por nenhuma experiência. Da multidão de crianças que, entre povos mais 
sensatos do que nós, são criadas com toda a liberdade de seus membros, não 
se vê uma só que se fira ou se mutile; não dariam a seus movimentos a força 
que pudesse torná-los perigosos e, quando assumem uma posição violenta, a 
dor logo as adverte de que devem mudá-la.185  

 

A partir de um entendimento de que a criança, desde cedo, deve ser deixada em 

plena liberdade, Rousseau concebe uma formação que se preocupa com a constituição de uma 

criança sã de corpo e mente. A liberdade física é entendida como o meio de se chegar a um 

desenvolvimento natural do organismo infantil. Os membros devem ser exercitados de um 

modo natural e espontâneo, sem qualquer interferência que possa vir a atrapalhar o ritmo 

estabelecido pela natureza. A espontaneidade, que é um princípio distintivo da inovação 

pedagógica das formulações rousseaunianas, permite a constituição de uma atividade 

educativa que muito difere daquela, muitas vezes, visualizada por alguns intérpretes, que vêm 

neste aspecto a atitude de relegar a própria sorte todo o processo formativo do homem.  

À criança deve ser proporcionada a possibilidade de encontrar o caminho do 

conhecimento seguro, através do livre desenvolvimento das suas capacidades, a fim de que a 

mesma possa, de um modo autônomo, agir nas mais diversas situações. A insistência de 

Rousseau em rejeitar a inculcação de hábitos revela a crítica contundente lançada à pedagogia 

                                                
184 CERIZARA, Beatriz. Rousseau: A educação na infância, p. 19. 
185 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 47. Trad. p. 18. 
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tradicional – calcada nos métodos e princípios escolásticos –, que afirma ser a incorporação 

de hábitos uma atitude indispensável para a formação do caráter do educando.   

   

O único hábito que devemos deixar que a criança pegue é o de não contrair 
nenhum. Que não a carreguem mais sobre um braço do que sobre o outro, 
que não a acostumem a mostrar mais uma mão do que a outra, a se servir 
dela com maior freqüência, a querer comer, dormir e agir às mesmas horas, a 
não poder ficar sozinha nem de dia nem de noite. Preparai à distância o 
reinado de sua liberdade e o uso de suas forças, deixando em seu corpo o 
hábito natural, colocando-o em condições de sempre ser senhora de si 
mesma e de fazer em todas as coisas a sua vontade, assim que a tiver.186  
 

A assertiva de que o homem é livre para seguir as orientações ditadas pela sua 

própria razão faz de Rousseau um defensor da liberdade moral, que é necessária para o 

estabelecimento de uma ordem política na qual todos sejam considerados iguais e livres para 

assumir as suas responsabilidades como cidadão. Obedecer à lei que o consenso entre os 

homens estabelece através da expressão da vontade geral é o princípio político rousseauniano 

que mais interpretações suscitou ao longo da história acerca da origem da sociedade e da 

legitimidade do corpo político. 

   

Este hino à lei e à sua validade geral incondicional perpassa todos os escritos 
políticos de Rousseau – mas sem dúvida foi justamente esse ponto que 
causou os maiores e mais freqüentes mal-entendidos. Neste caso, apenas um 
viu claramente a conexão interna de suas idéias, apenas Kant tornou-se 
exatamente neste ponto um discípulo e admirador de Rousseau. A 
interpretação e a concepção habitual de Rousseau, contudo, tomaram uma 
outra direção, totalmente oposta.187 

 

Assim como a liberdade, a educação negativa é um conceito básico no que diz 

respeito à inovação proposta pela sua pedagogia, constituindo-se em um dos paradoxos da 

pedagogia de Rousseau. Ao propor que ao invés de se ganhar tempo, transmitindo inúmeros 

ensinamentos, deve-se perdê-lo, esse filósofo configura-se como um marco na história das 

idéias pedagógicas por afirmar que é melhor evitar antecipações algumas lições do que 

desperdiçar o precioso tempo com exercícios que não formarão verdadeiramente o educando 

para a vida.  

A educação negativa preconizada por Rousseau pressupõe uma atividade 

educativa na qual a criança seja formada de uma tal maneira que a mesma possa servir-se 

plenamente das suas faculdades no momento preciso e determinado pela natureza. A atitude 
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de apressar a transmissão de lições e/ou a necessidade de inculcar uma série infindável de 

hábitos são posições tomadas por educadores que se contentam muito mais em sobrecarregar 

os alunos do que propriamente formá-los.  

 
Ousarei expor aqui a maior, a mais importante, a mais útil de todas as regras 
de toda a educação? Não se trata de ganhar tempo, mas de perdê-lo. Leitores 
vulgares, perdoai-me meus paradoxos, é preciso cometê-los quando 
refletimos; e, digam o que disserem, prefiro ser homem de paradoxos a ser 
homem de preconceitos. O mais perigoso intervalo da vida humana é o que 
vai do nascimento até a idade dos doze anos. É o tempo que em que 
germinam os erros e os vícios, sem que tenhamos ainda algum instrumento 
para destruí-los. E, quando chega o instrumento, as raízes são tão profundas, 
que já não é tempo de arrancá-las. Se as crianças saltassem de uma vez das 
tetas para a idade da razão, a educação que lhes damos poderia ser-lhes 
conveniente. Mas, segundo o progresso natural, precisam de uma educação 
totalmente contrária. Seria preciso que nada fizessem de sua alma até que ela 
estivesse de posse de todas as suas faculdades, pois é impossível ela perceber 
a chama que lhe mostrais enquanto é cega, e seguir, em meio à imensa 
planície das idéias, uma estrada que a razão traça ainda tão levemente para 
os melhores olhos.188   
 

No entanto, a importância dada ao educador revela que não é propósito da 

formulação de Rousseau relativizar a figura do mestre, mas, sobretudo, reforçar a importância 

de sua presença no processo educativo. Assim, o espontaneísmo é descartado por Rousseau, 

uma vez que o que é posto em questão é o modo como é realizada a orientação e não a sua 

necessidade189.  

A crítica lançada ao ensino puramente verbalístico, preocupado apenas com a 

transmissão da maior quantidade possível de lições a serem dadas à criança, permite a 

construção de uma nova perspectiva que busca a compreensão das reais necessidades do 

educando e dos propósitos de uma ação educativa realmente capaz de bem formá-lo. O 

entendimento de que o educando necessita de ensinamentos que sejam realmente úteis para 

ele evidencia como a pedagogia apresenta-se como pioneira no sentido de propor novas 

formas de lidar com o universo do educando. Por conseguinte, Rousseau assinala a atitude 

comum de educadores que, na tentativa de abarrotar o entendimento da criança com lições de 

                                                
188 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 112-113. Trad. p. 91. A respeito da natureza 
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claramente os limites e as contradições de Rousseau”. MANACORDA, Mario Alighiero. História da 
Educação: da Antiguidade aos nossos dias. Trad. Gaetano Lo Monaco. São Paulo: Cortez/Autores 
Associados. p. 243-244.  
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todo tipo, se esquecem de que a natureza é a única encarregada de transmiti-las no devido 

tempo, não necessitando da intervenção do educador. 

 

Nossa mania professoral e pedantesca é de sempre ensinar às crianças o que 
aprenderiam muito melhor por si mesmas, e esquecer o que só nós lhes 
poderíamos ensinar. Haverá algo mais tolo do que o trabalho que temos para 
ensiná-las a andar, como se tivéssemos visto alguém que, por descuido da 
ama-de-leite, não soubesse andar quando adulto? Pelo contrário, quantas 
pessoas vemos que andam mal por a (sic) toda vida porque lhes ensinaram 
mal a andar!190 

 

A figura do educador é uma outra questão que desperta diferentes debates por 

parte dos intérpretes do pensamento pedagógico de Rousseau. A minimização do papel do 

professor é percebida como a tentativa de reduzir, ao máximo, qualquer tipo de interferência 

no processo de formação do indivíduo. Entretanto, o que Rousseau invoca é a necessidade de 

não se interferir no contato do aluno com as coisas e, conseqüentemente, com o juízo 

formulado acerca delas. O professor não deve antecipar lições que a criança pode aprender, ou 

ainda adiantar ensinamentos que a mesma não tem condições de compreender devido à sua 

imaturidade intelectual. Por conseguinte, pode-se admitir, na pedagogia de Rousseau, não a 

perda de importância do educador, mas o seu inestimável valor no que tange à constituição de 

um ambiente profícuo, ideal para um contato livre do educando com as coisas, possibilitando 

a construção de um conhecimento seguro.  

Ao afirmar que a educação deve permitir que o aluno encontre o caminho do 

conhecimento, Rousseau não nega a importância dada ao mestre no processo de 

aprendizagem. No Emílio, várias são as passagens nas quais o filósofo exalta e enaltece a 

figura do educador quando diz ser uma tarefa árdua formar um homem para a vida; e quem 

quer que seja requisitado para realizar tal feito deve ser alguém com incomparável 

competência. Por que afirmar com tanta veemência que para se educar um homem é preciso 

ser mais que homem, se não fosse uma função verdadeiramente especial? Contudo, tornar-se-

á importante destacar que Rousseau não é o primeiro teórico da educação que ressalta a 

necessidade do educador, existindo outros pensadores que antes dele se preocuparam com o 

agente a quem cabe a difícil tarefa de educar.191  

                                                
190  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 66. Trad. p. 90. 
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Outra interpretação, feita por Saviani, anula a possibilidade de uma educação 

política a partir de um entendimento de que a educação rousseauniana se restringe apenas a 

um naturalismo. O desenvolvimento natural do indivíduo é entendido como o único objetivo 

que a educação deve cumprir, anulando a finalidade política que tem o processo formativo: 

preparar o homem para atuar como cidadão. “A concepção educacional que se limita a esse 

quadro natural, denomina-se naturalismo pedagógico. Seu representante exponencial foi 

Rousseau”192.  

Neste sentido, a perspectiva política da educação é ignorada na interpretação de 

Saviani pelo fato de que o processo educativo buscaria desenvolver o educando apenas sob 

um aspecto cultural – o desenvolvimento das potencialidades –, não podendo operar de uma 

forma mais abrangente, que consiste na formação do cidadão responsável pelo funcionamento 

da engrenagem social. A educação da natureza é o ponto de partida do processo de formação 

do indivíduo, contudo, ela não pode ser considerada o único tipo de educação. 

A análise do pensamento pedagógico de Rousseau realizada por Arroyo também 

ignora uma educação que prepare o homem para uma intervenção na vida política da 

sociedade. Ao afirmar que a democracia deve ser considerada como uma brincadeira na 

atividade pedagógica, esse comentador menospreza o aspecto político que há na educação 

formulada pelo filósofo. 

 

O ideal de educação política da criança não seria prepará-la para participar 
no jogo do poder, mas para renunciar ao poder, para participar de uma 
convivência fraterna onde ninguém mandasse em ninguém. A escola deveria 
permitir essa experiência “política” pura. É a pedagogia não-diretiva, a 
educação natural, espontânea, a escola convertida em sociedade ideal em 
miniatura, onde, segundo o conselho de Rousseau, se brincasse de 
democracia: “A criança não deve fazer mais do que ela quiser, mas somente 
o que desejais que faça deve ela querer (...). Pense ela sempre que é o dono, 
mas sejam vós na verdade”.193 

 

Arroyo ainda entende que a educação rousseauniana não faz qualquer referência à 

formação do cidadão, uma vez que se preocupa apenas com o aprimoramento individual, não 

possibilitando a preparação e a conseqüente inserção do homem nos interesses políticos da 

sociedade. Apesar de ressaltar a importância de formar o homem natural, o referido autor não 
                                                                                                                                                   

XVI e XVII: ‘ deve-se preferir ao sábio, que possui espírito duro, aquele que tem menor erudição, porém é 
flexível e prudente: a erudição é um bem que se pode adquirir; ao passo que a razão, o espírito persuasivo e 
o feitio doce são um presente da natureza. Para instruir bem há que se ter retidão’.” BOTO, Carlota. A 
escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, p. 55.   

192  SAVIANI, Dermeval. Educação Brasileira: estrutura e sistema. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1983. p. 40. 
193 ARROYO, Miguel. Educação e exclusão da cidadania. In: Educação e cidadania: quem educa o cidadão? 

São Paulo: Cortez-Autores Associados, 1987. p. 63.  



 105

visualiza na concepção pedagógica de Rousseau uma intenção formativa que vise a cidadania, 

ao contrário, sua pedagogia é voltada para o homem. Este desvincula-se do cidadão e 

permanece como o horizonte da pedagogia. 

 
Rousseau no seu Emílio, ou da educação, percebia esse dilema da 
pedagogia: É necessário escolher entre formar o homem ou o cidadão”. Em 
sua obra recomendará o primeiro, formar o homem natural, que está na 
criança, e não formar o homem social, o cidadão. A pedagogia tem seguido 
seus conselhos e, quando tem se proposto formar o homem social, o cidadão, 
tem insistido na formação dos valores, hábitos e comportamentos que 
ornamentam o homem natural.194  

 

O princípio de que a liberdade do indivíduo deve ser respeitada no processo 

educativo também pode ser considerado no âmbito da política, visto que Rousseau entende a 

importância de formar o homem para exercer a cidadania de uma maneira livre, independente 

e autônoma. Educar o homem para o aprimoramento das suas faculdades, preparando-o para 

atuar nos direcionamentos da sociedade, constitui-se como a tarefa fundamental de um 

processo pedagógico-político preocupado com o estabelecimento de uma sociedade na qual os 

direitos e deveres dos seus membros são respeitados. Educar o homem para o enfrentamento 

do outro, isto é, para o enfrentamento social já, por si só, pede um projeto político como norte. 

À luz das idéias inovadoras do pensamento de Rousseau, é estabelecido um novo 

modo de se conceber a atividade educativa, que assume no pensamento das Luzes uma 

conotação política. O entendimento de que a educação não pode ser uma instância neutra, 

preocupada apenas com o aprimoramento intelectual do indivíduo, apresenta-se como um 

pressuposto não apenas do pensamento de Rousseau, mas também do pensamento daqueles 

que, como ele, vislumbram a importância de uma estreita ligação entre a política e a 

educação.  

O discurso rousseauniano vê na educação a possibilidade de conduzir o homem a 

um aperfeiçoamento de todas as suas faculdades a fim de dar-lhes condições de atuar na 

sociedade moderna. O ideal republicano de formação de um homem, que é capaz de 

direcionar suas ações em prol do bem-estar da sociedade, revela como a atividade pedagógica 

deveria estar alicerçada a partir daquele momento de reformulação dos padrões culturais e 

sociais até então vigentes. O debate pedagógico das Luzes apresentar-se-á como o ponto de 

partida para o reconhecimento de que é preciso considerar a infância como uma fase 

imprescindível para a construção de um novo homem. Inspirados pelos ideais iluministas, os 

                                                
194  ARROYO, Miguel. Educação e exclusão da cidadania. In: Educação e cidadania: quem educa o cidadão?, p. 

67. 
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representantes da Revolução Francesa visualizaram a possibilidade de pôr em prática os 

princípios pedagógicos e políticos formulados pelos teóricos do movimento das Luzes195.  

A fim de demonstrar a influência das formulações de Rousseau nas ações da 

Revolução Francesa, os intérpretes ainda travam importantes discussões acerca da possível 

concretização dos princípios fundamentais de liberdade e de igualdade teorizados pelo 

filósofo. “Liberdade, igualdade e fraternidade eram os novos emblemas de uma pedagogia 

que deslocara o lugar de seu objeto para erigir o engenho de fabricação do natural. A nova 

civilidade republicana recorria a novos códigos para recriar a trilha de um futuro, que se 

supunha inscrito já nesse catecismo cívico da infância”196. 

Ao questionar as bases em que estavam fundamentados os padrões culturais da 

sociedade da sua época, Rousseau acaba por assumir uma postura pessimista, radicalmente 

oposta à dos enciclopedistas, que depositavam confiança nos poderes da razão. Estes 

intelectuais identificavam a nossa faculdade racional como a portadora da capacidade de 

conduzir a humanidade a um progresso intelectual, capaz de destruir toda e qualquer forma de 

obscurantismo. O combate às instituições sociais demonstra a atitude de reconhecimento de 

que o próprio homem é o responsável pelo estabelecimento de uma situação caótica, e que 

está em suas mãos a possibilidade de reverter o quadro de corrupção dos costumes a que fora 

submetido no estado de sociedade.  

 A crítica à sociedade revela como Rousseau ataca ferozmente não apenas a forma 

assumida pela sociedade, mas o processo educativo que conduziu os homens e as suas 

relações ao grau de corrupção denunciado por ele. A partir de uma nova compreensão acerca 

dos fins e dos objetivos da educação, o filósofo genebrino inaugura uma nova maneira de se 

conceber a ação educativa como uma ação eminentemente política. À educação caberia a 

responsabilidade de produzir cidadãos plenamente capazes de garantir a ordem política da 

sociedade. 

                                                
195  Acerca da apropriação dos princípios iluministas realizada pelos representantes da Revolução Francesa, 

comenta Boto: “Os revolucionários franceses propuseram-se à derrocada das tradições pelas transformações 
radicais nas práticas cotidianas e, fundamentalmente, nas representações simbólicas. Deste pressuposto, 
vários projetos pedagógicos esboçavam planos acerca dessa arquitetura da juventude transformada. O 
acesso ao conhecimento era condição e justificativa para a organização de um sistema escolar público sob 
controle governamental. Os revolucionários tomaram a escola como dispositivo estratégico de divulgação 
do saber acumulado historicamente, tendo em vista emancipar os tempos também pela rota da ciência. O 
imaginário iluminista é aqui radicalmente e, mesmo, ampliado. Porém, se havia consenso quanto ao papel 
da escola como instrumento para formação do cidadão, houve divergências significativas quanto aos 
critérios para essa cidadania em gestação. Vários projetos pedagógicos vieram à tona nos diferentes 
períodos da Revolução, configurando modelos distintos de compreensão do lugar social da escola no 
movimento de transmissão e aquisição do conhecimento produzido. BOTO, Carlota. A escola do homem 
novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, p. 190-191.  

196   Ibid., p. 102. 
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O povo regenerado, despido de seu anterior obscurantismo e das tradições do 
Antigo Regime, seria o retrato mais acabado do vetor educativo ao qual teria 
sido submetido. A cidade reconstruída – materialidade prática do novo pacto 
civil que Rousseau traçara no Contrato Social – deveria erradicar de si os 
vestígios da sociedade corruptível que fora demolida aos olhos dos 
contemporâneos perante a eleição de códigos inéditos capazes de recompor 
seu imaginário. Daí a primazia do enquadramento teórico de Rousseau, cuja 
obra já acenara também para a festa cívica como alavanca matricial da 
depuração dos tempos novos: educação pela rua, para, através do coletivo, 
unificar quaisquer possíveis dissonâncias.197  

 

Ao considerar necessário manter a criança à margem da sociedade, antes que a 

mesma possa entender as relações que dela se originam, Rousseau assume uma posição 

radical no sentido de propor um isolamento que a afasta de um contato possivelmente nocivo 

à formação do seu caráter. A partir desse argumento, o que esperar de uma educação que, ao 

invés de preparar o homem para a convivência com os demais membros do corpo político, 

busca isolá-lo de modo a protegê-lo de todo e qualquer envolvimento com a sociedade? Como 

equacionar e superar as aparentes contradições que permeiam a discussão político-pedagógica 

de Rousseau?   

 

Pois entre os escritos de Rousseau ricos em paradoxos, o Emílio é talvez a 
sua obra mais paradoxal. Em nenhuma outra obra ele parece abandonar-se 
tanto ao ímpeto da fantasia e à construção e ter perdido tão completamente 
todo sentimento relacionado à “realidade nua e crua” das coisas. Desde o 
início, a obra fica fora das condições da realidade social. Ela desliga o 
discípulo de todas as relações com a comunidade humana; de certo modo, 
coloca-o num espaço sem ar. Os muros dessa prisão fecham-se em torno dele 
cada vez mais estreita e firmemente. Ele é cuidadosamente afastado de todo 
contato com a sociedade e com suas formas de vida, e, em vez disso, cerca-o 
uma grande imagem fictícia, uma espécie de fantasmagoria social que o 
educador cria para ele artificialmente como por encanto.198 

 

Contudo, o próprio Rousseau reconsidera e formula um argumento mais sensato e 

equilibrado, segundo o qual é importante que, antes da razão estar plenamente desenvolvida, o 

homem deve conhecer apenas aquilo que se refere à sua experiência concreta. A exposição às 

idéias complexas, como aquelas referentes aos assuntos da sociedade, deve dar-se o mais 

tarde possível; o tempo a se perder é importante pelo fato de retardar prováveis distorções no 

intelecto infantil que podem vir a atrapalhar o desenvolvimento da razão infantil e, 

                                                
197 BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, p. 104-105. 
198 CASSIRER, Ernst. A questão Jean-Jacques Rousseau, p. 114. 
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conseqüentemente, o seu conhecimento claro e seguro acerca das relações estabelecidas entre 

os homens. 

 

Mas considerai primeiro que, querendo formar o homem da natureza, não se 
trata por isso de fazer dele um selvagem e de relegá-lo ao fundo dos bosques, 
mas, envolvido no turbilhão social, basta que ele não se deixe arrastar nem 
pelas paixões nem pelas opiniões dos homens; veja ele pelos seus olhos, 
sinta pelo seu coração; não o governe nenhuma autoridade, exceto a de sua 
própria razão.199   

 
Rousseau constitui-se, através das suas formulações acerca da educação e da 

política, em um dos marcos do pensamento ocidental; assim sendo, é de se supor que a sua 

argumentação seja bastante analisada e interpretada por aqueles que buscam solidificar os 

seus conhecimentos nos campos de atuação atingidos pela filosofia rousseauniana. No 

entanto, muitos de seus conceitos passam por interpretações que, muitas vezes, 

descaracterizam o sentido das formulações propostas pelo filósofo. A atitude de reduzir o     

pensamento de Rousseau apresenta-se como uma atitude ideológica pelo fato de ocultar 

aspectos importantes quanto à questão do processo formativo. 

     

Poucos pensadores importantes atraem uniformemente um elevado respeito. 
Mas Rousseau tem a capacidade de dividir a opinião mais extrema e 
violentamente do que a maioria. Estive chamando a atenção para o seu lado 
“bom”. Outros, porém, insistem em que ele era vingativo, um monstro 
totalitário tenuamente disfarçado, despótico, capaz de acreditar em seus 
próprios embustes e apologista de todos os que aceitam suas próprias falsas 
crenças de integridade moral como prova de que são os portadores 
manifestos da vontade de Deus para a humanidade.200 

 

Idéias que são consideradas revolucionárias para a sua época não deixam de 

causar admiração em uns e total rejeição por parte de outros. Rousseau pode ser visto como 

um dos pensadores que mais instigaram os intérpretes a criticá-lo. Muitos são aqueles que 

atacam ferozmente as suas idéias, denunciando o aspecto paradoxal das suas formulações; 

contudo, algumas vezes, esses autores criticam as suas obras de uma forma bastante 

inconsistente, o que causa uma distorção do seu pensamento.  

A educação política é concebida como a possibilidade de inserir o homem na 

sociedade a partir de um processo formativo que desenvolve todas as suas disposições 

naturais no sentido de prepará-lo para assumir suas responsabilidades como cidadão. A 

proposta rousseauniana de preparar o homem para se encarregar das suas obrigações como 
                                                
199 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 332. Trad. p. 339. 
200 DENT, N. J. H. Dicionário Rousseau. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996, p. 29.   
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membro da sociedade ganha notória importância na sua pedagogia, uma vez que se torna 

necessário educar o homem para a convivência em sociedade, e não para viver isolado do 

mundo e dos seus pares.  

Diante de leituras que ignoram ou minimizam uma educação política no discurso 

de Rousseau, pode-se entender porque autores como Charlot, Saviani e Arroyo constroem 

suas interpretações sobre o seu pensamento pedagógico sem identificar uma estreita relação 

entre a educação e a política. Essas análises que ignoram a perspectiva política da educação 

contribuem para uma descaracterização da filosofia da educação no sentido de distorcer o 

sentido dos conceitos que levam a um entendimento das implicações presentes em suas 

formulações pedagógicas. Com isso, defrontamo-nos com um grave problema que atinge 

àquela área do conhecimento: a reflexão filosófica acerca da educação vê-se, mais das vezes, 

embotada por generalizações apressadas que acabam por autonominar o pensamento de um 

determinado filósofo do restante de sua obra. Isso acarreta uma abordagem superficial e 

incompleta do fenômeno educacional e sua respectiva filosofia. A leitura atenta e segura do 

conjunto da obra ainda revela-se como excelente antídoto contra esse tipo de prática. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

O objetivo do trabalho foi analisar como, a despeito de uma educação de base 

natural, há, em Rousseau, uma educação política; e a intenção da tese foi mostrar de que 

modo se estrutura essa educação. O intento de orientação do homem nas suas relações em 

sociedade permite identificar, na filosofia da educação rousseauniana, o interesse sobre o qual 

se assentará uma educação política. Esta educação seria o meio de se estabelecer um estado 

no qual os homens possam guiar-se pelas disposições intrínsecas da sua natureza. A relação 

entre a natureza e a sociedade torna-se fundamental para se chegar à compreensão sobre a 

maneira como o homem vai ser educado para agir em sociedade, sem se distanciar das 

orientações dadas pela natureza, e conviver com os seus semelhantes. Por esta razão, 

estabelece-se o paradoxo da educação: educar o homem através dos ensinamentos da natureza 

a fim de prepará-lo para a vida coletiva.  

Ao formular os princípios da educação, Rousseau não pretende apenas educar o 

homem para si mesmo, mas, sobretudo, para aprender a se relacionar com os seus 

semelhantes. A partir do desenvolvimento de todas as suas potencialidades, o homem tem 

condições de se inserir na vida política da comunidade, seguindo as prescrições da natureza a 

fim de melhor conviver em sociedade. 

A análise do estado de natureza e do estado social evidencia a importância e a 

necessidade de uma formação que proporcione ao homem condições de atuar efetivamente na 

sociedade, desenvolvendo as habilidades a fim de produzir um indivíduo físico, moral e 

intelectualmente bem constituído. Denunciando o grau de corrupção instalado nas instituições 

sociais, Rousseau vislumbra a importância de uma educação que prepare o homem para lidar 

com as adversidades oriundas daquele meio.  

A inserção do homem na sociedade reflete a preocupação que têm os ilustrados 

com o processo formativo que conduzirá os homens a uma participação na vida política. Por 
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conseguinte, Rousseau insere-se nessa perspectiva ilustrada, porém, ao mesmo tempo assume 

uma singularidade inequívoca. 

Diante da concepção pedagógica que valoriza e resgata os princípios da natureza, 

pode-se compreender o lugar de destaque que tem Rousseau no contexto do movimento das 

Luzes. Ele propõe que antes da razão, outras faculdades devem ser estimuladas a fim de 

garantir a constituição de um homem bem formado. Por este motivo, o aspecto singular do 

pensamento de Rousseau está na sua proposta de conceber o sentimento como o ponto de 

partida para o conhecimento. Ao afirmar que a razão precisa de um tempo maior para ser 

aprimorada adequadamente, o filósofo assinala a importância de não transmitir às crianças 

conhecimentos que elas ainda não têm maturidade intelectual para apreender, mas apenas 

aqueles que se relacionam com a sua sensibilidade.   

  
Antes da idade da razão, não se poderia ter qualquer idéia sobre os seres 
morais ou sobre as relações sociais. Assim, devemos evitar na medida do 
possível empregar palavras que as exprimam, por medo de que a criança 
relacione a essas palavras de início falsas idéias que não conheceremos ou 
que não poderemos mais destruir.(...). Fazei com que, enquanto ela só for 
impressionada por coisas sensíveis, todas as suas idéias se detenham nas 
sensações; fazei com que de toda parte ela só perceba ao seu redor o mundo 
físico, sem o que podeis ter certeza de que ela não ouvirá de maneira 
nenhuma, ou então fará do mundo moral de que lhe falais noções fantásticas 
que não apagareis em toda a sua vida.201  

 

A partir de um entendimento de que a natureza deve desenvolver-se em cada 

indivíduo, a pedagogia de Rousseau configura-se como uma proposta inovadora de pensar a 

criança e o modo pelo qual ela deverá ser formada. A crítica ao ensino puramente verbalístico 

dos colégios do seu tempo revela a maneira pela qual a pedagogia rousseauniana entende uma 

educação voltada para o livre aperfeiçoamento de todas as potencialidades, que possibilite 

uma real preparação para a vida em sociedade.  

Ao considerar que o organismo infantil tem um ritmo próprio de desenvolvimento, 

Rousseau assinala a necessidade de tratar a criança como um ser específico que precisa de 

cuidados especiais. No processo educativo, as disposições naturais devem ser estimuladas a 

fim de produzir homens sadios de corpo e mente. Contudo, a razão é a faculdade que 

necessita de um tempo maior para se desenvolver, e nada se torna mais prejudicial para a 

formação do indivíduo do que a interferência na ordem estabelecida pelas leis da natureza.  

 

                                                
201 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 106. Trad. p. 84. 
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A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se 
quisermos perverter essa ordem, produziremos frutos temporões, que não 
estarão maduros e nem terão sabor, e não tardarão em se corromper; teremos 
jovens doutores e velhas crianças. A infância tem maneiras de ver, de pensar 
e de sentir que lhe são próprias; nada é menos sensato do que querer 
substituir essas maneiras pelas nossas, e para mim seria a mesma coisa exigir 
que uma criança tivesse cinco pés de altura e que tivesse juízo aos dez anos. 
Com efeito, de que lhe serviria a razão nessa idade? Ela é o freio da força, e 
a criança não precisa desse freio.202   

 
A necessidade de uma educação que forme o homem para o convívio social é 

entendida como a possibilidade efetiva de equilibrar a tensão estabelecida entre a natureza e a 

sociedade. A finalidade da educação é fornecer os meios para que o indivíduo tenha condições 

de participar efetivamente da organização política da comunidade, inserindo-se, portanto, no 

mundo da cultura.  

A perspectiva de uma educação política na filosofia da educação rousseauniana é 

reforçada, também, pela relação entre a educação e a política no conjunto das suas obras. A 

clara intenção de aproximar o Emílio e o Contrato Social possibilita a compreensão de um 

processo formativo que tem a tarefa de preparar o homem para atuar como membro do corpo 

social. Uma educação que visa a preparação de um homem capaz de agir de modo autônomo 

na vida social revela como é imprescindível que haja uma ligação intrínseca entre a dimensão 

política e a dimensão pedagógica. A educação da natureza não se limita apenas ao 

aprimoramento individual, mas, sobretudo, tem o objetivo de formar o homem para o 

exercício da liberdade e, conseqüentemente, da cidadania. O entendimento de que cabe à 

educação formar o homem para o convívio reflete a preocupação de Rousseau com o processo 

educativo que garanta as condições necessárias para uma atuação efetiva na organização 

política da comunidade.  

Neste sentido, tornou-se importante, também, analisar como alguns comentadores 

do pensamento pedagógico de Rousseau - dentre os quais Charlot, Saviani e Arroyo - 

empreendem interpretações que não visualizam a existência de uma educação política. Ao 

concluírem que há apenas uma educação individual, esses autores ignoram a possibilidade de 

uma educação que esteja atrelada à política. O desconhecimento de uma educação política 

pode ser entendido como uma postura ideológica, pelo fato de os referidos comentadores 

fazerem suas interpretações dos princípios pedagógicos de Rousseau à luz da perspectiva 

marxista de educação, que não identifica, no pensamento do filósofo, a relação intrínseca 

entre educação e política.   

                                                
202 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation, p. 108. Trad. p. 86. 
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Diante das considerações acerca de uma formação que desenvolva todas as 

potencialidades humanas, o presente trabalho forneceu indícios quanto à importância de uma 

educação política que seja capaz de bem formar o homem para desempenhar suas funções 

enquanto cidadão.  
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