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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema o projeto de formação do homem e do cidadão na 

obra Emílio ou Da Educação de Jean-Jacques Rousseau (2014a). Com primeira edição 

publicada no ano de 1762, representa, ainda hoje, importante marco para os estudos em 

educação, filosofia e política. O principal objetivo de nosso estudo é de tentar remontar o 

projeto de formação do homem e do cidadão, de modo a estabelecer uma unidade, pois não 

tendo Rousseau deixado clara a articulação entre essas dimensões, cabe ao leitor estabelecer o 

fio condutor que unirá as diversas perspectivas de seu pensamento. Para tanto, escolhemos 

como fonte de pesquisa grande parte dos textos que constituem a obra de Rousseau, bem 

como a bibliografia produzida pelos principais intérpretes que se dedicaram ao tema. Como 

resultado, aponta que há uma unidade no projeto de formação do homem e do cidadão, mas 

também que, para encontrar essa unidade, era necessário remontar os elementos que Rousseau 

entendia como essenciais da natureza humana. 

Palavras-chaves: Formação do homem. Formação do cidadão. Rousseau. Emílio ou Da 

Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Le présent travail a pour thème le projet de formation de l'homme et du 

citoyen dans l'œuvre Emílio ou Da Educação de Jean-Jacques Rousseau (2014a). 

Ce livre, dont la première édition a été publiée en 1762, représente encore 

aujourd´hui un important repère pour les études en éducation, en philosophie et en 

politique. L'objectif principal de notre étude est d'essayer de remonter le projet de 

formation de l'homme et du citoyen, de manière à établir une unité, puisque 

Rousseau n´ayant pas fait clairement le lien entre ces dimensions, il appartient au 

lecteur d'établir le fil qui unira les différentes perspectives de sa pensée. Pour ce 

faire, nous avons choisi comme source de recherche une grande partie des textes 

qui constituent l'œuvre de Rousseau, ainsi que la littérature produite par les 

principaux interprètes qui se sont consacrés à ce thème. En conséquence, notre 

travail montre qu'il y a une unité dans le projet de formation de l'homme et du 

citoyen, mais aussi que, pour retrouver cett unité il fallait repérer les éléments que 

Rousseau considérait comme étant essentiels de la nature humaine. 

Mots-clés: Formation de l'homme. Formation du citoyen. Rousseau. Émile ou de 

l´éducation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Há 240 anos morria, no dia 02 de julho de 1778, em Ermenonville, cidade vizinha a 

Paris, o caminhante solitário Jean-Jacques Rousseau. Onze anos antes do início da Revolução 

Francesa. Não é por acaso que seus escritos se entrelaçam com a história daquele evento que, 

por meio de intensa luta, puseram termo ao chamado Ancien Regime. Disse Robespierre sobre 

Rousseau, em discurso proferido no dia 07 de maio de 1794, cujo tema era “Sobre religião e 

sobre moral”: “Ah, se ele tivesse sido testemunha desta revolução da qual foi precursor, e que 

o levou ao Panteão, quem poderia duvidar que sua alma generosa abraçaria com fervor a 

causa da justiça e da igualdade?” (apud SABORIT, 2009, 248). Afirma Salinas Fortes (1989, 

p. 114), que “o Clube dos Jacobinos, um dos principais instrumentos dessa revolução da 

burguesia, ao qual pertenceu o próprio Robespierre, proclama solenemente Rousseau como 

‘modelo e guia nos seus trabalhos’, em declaração pública de 1794”. 

Segundo Fortes (1989, p. 114), Rousseau também influenciou o setor mais radical da 

revolução, em destaque para o seu líder, Babeuf (1760-1797), chefe da Conspiração dos 

Iguais. Então, a influência de amplo espectro do pensamento político de Rousseau corrobora 

necessariamente o alvorecer desse novo tempo que saiu das entranhas da Revolução e trouxe 

ao processo civilizacional os chamados Direitos do homem e do cidadão que, entre outros 

aspectos, estabeleceu garantias mínimas para o exercício da liberdade individual e um 

conjunto de deveres e direitos do cidadão. Seu pensamento não se circunscreve apenas na 

França mas ainda atravessa o atlântico. Segundo Fortes (1989, p. 115), Fidel Castro declarava 

que “combateu a ditadura de Batista com o Contrato Social no bolso”. 

A biografia de Rousseau está repleta de controvérsias e fatos que são ao mesmo 

tempo fermento de seu trabalho e causa de suas dores, o que o torna um homem singular em 

seu tempo. Acusado pelos seus desafetos de misantropo, isto é, um tipo que nutre o ódio à 

humanidade, dedicou a sua vida ao estudo daquilo que considerava o mais importante saber: o 

homem. Autodeclarado cidadão de Genebra, ele foi golpeado duramente pela República pela 

qual guardava a mais alta estima e teve, por essa nação, a condenação de sua maior obra 

Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a). O resultado dessa não aceitação pelos poderes 

constituídos, tanto de Paris como de Genebra, culminou no exílio de Rousseau na Inglaterra. 

Durante sua estadia em solo inglês, Rousseau posa para um retratista que tenta captar, para 
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além da superfície, a personalidade do filósofo francês, conforme pode ser visto na Figura 1, a 

seguir. 

                         Figura1 – Jean Jacques Rousseau, Allan Ramsay (1766) 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.nationalgalleries.org>. Acesso em: 23 jan. 2018. 

 

Em um estudo sobre essa pintura de Rousseau, Nigel Warburton faz a seguinte 

análise: 

 

O filósofo está sentado a uma boa distância do artista, com o rosto em semiperfil. 

Por causa do ângulo do corpo, ele é obrigado a nos olhar com o canto dos olhos, o 

que lhe dá uma atmosfera apreensiva, cautelosa, até mesmo desconfiada. O efeito é 

aumentado pela luz: apenas o rosto e os ombros estão iluminados. Sua aparência é 

magra e cansada. Ele está usando roupas armênias habituais, inclusive o barrete de 

pele. Sua mão direita segura as bordas de seu manto, “protegendo-se”. [...] o homem 

de sensibilité tem o dedo apontado diretamente para o coração (WARBURTON 

apud EDMONDS; EIDINOW, 2008, p. 145). 

 

Gaston Bachelard (1989, p. 29), na obra intitulada A chama de uma vela, diz que “é 

preciso que as pessoas racionais perdoem àquelas que escutam os demônios do tinteiro”. 

Rousseau foi, talvez, o maior dos ouvintes dos demônios dos tinteiros de seu tempo e não 

poupou esforços para imprimir aquelas vozes nas páginas de sua obra com também não 

encontrou a paciência dos homens de razão de seu tempo. 

O inevitável, no entanto, é que Rousseau e seu pensamento atravessaram as 

fronteiras de sua época e, ainda hoje, servem-nos de importante ferramenta para os estudos 
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em política e em educação. Odiado por uns e admirado por outros, Rousseau marcou os 

espíritos e dividiu os corações. 

Rousseau nasceu em Genebra, hoje uma das cidades mais prósperas da Europa, que 

conta com 400 mil habitantes, e ficou conhecida por seus bancos e a presença de numerosas 

organizações internacionais. Contudo, no século XVIII, Genebra não passava de uma pequena 

aldeia protestante, cercada de países católicos, mas que possuía o regime republicano como 

sistema de governo e era considerada, por muitos, como um importante laboratório político. 

Conta-nos o historiador Guillaume Chenévière
1
 que, no início do século XVIII, antes 

do nascimento de Rousseau, houve uma enorme mutação social, em Genebra, que na época 

contava com aproximadamente 17 ou 18 mil habitantes, considerando que quarenta mil 

refugiados protestantes atravessam a cidade em virtude da revogação do Édito de Nantes. 

Esse evento gerou enormes dificuldades econômicas para a cidade e impactou a qualidade de 

vida dos nativos de maneira drástica. Mesmo com a saída desses refugiados de Genebra para 

países vizinhos, como Holanda e Alemanha, ainda se acotovelaram cerca de 4 mil pessoas em 

uma pequena cidade cercada por fortificações. 

Os artesãos, parte significativa do corpo da população genebrina, de onde Rousseau 

se originou, deram-se conta de que a oligarquia que, desde sempre se ocupou do governo, não 

tinha, de modo algum, sofrido com essa situação e que não houve mudanças substanciais em 

seus modos de vida e, ao contrário dos demais, verificou-se uma expansão imobiliária de 

grande luxo na parte mais antiga da cidade. Foi então que, a partir do ano de 1707, no bairro 

onde vivia Isaac Rousseau e seu filho, os artesãos iniciaram um movimento de 

questionamento da estrutura do poder em Genebra. Ainda, segundo Chenévière, essas pessoas 

eram politicamente engajadas. Assim, o menino Rousseau, que mantinha uma relação estreita 

com seu pai, que leu para ele muitos romances, como também as obras de Plutarco e de 

filosofia em geral, de algum modo, participou das discussões inflamadas sobre a constituição 

genebrina e a soberania do povo. 

São esses e outros mais eventos que vão determinando Rousseau, sua personalidade, 

seu estilo, seu gênio. Suas obras, mesmo no caso dos romances, são impregnadas de uma 

carga ética e política de alta intensidade. Isso se nota, também, no Emílio ou Da Educação 

(2014a). Até hoje, essa obra alimenta a controvérsia e, a depender da área de estudo a que se 

                                                 
1
ARTE. Jean Jacques Rousseau Documentaire. [2017]. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=58EBDamsFEE>. Acesso em: 11 jun. 2018. 
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vincula o leitor, pode ser considerada como um tratado de filosofia, um livro sobre pedagogia 

moderna ou mesmo um romance ao gosto do século XVIII. 

Mas Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a) é, também, uma obra 

confessional na qual o autor deixa vazar o seu remorso pelo abandono dos filhos. Confessa 

Rousseau: 

 

Ao meditar sobre meu Traité de l’Educacion, senti que havia negligenciado os 

deveres aos quais não poderia fugir de modo nenhum. Os remorsos finalmente se 

tornaram tão fortes que quase me arrancaram a confissão pública de minha falta no 

começo do Emílio, e traços dela ali estão, e tão claros que depois de tal passagem, é 

surpreendente que tivessem tido a coragem de me acusarem por causa dela 

(ROUSSEAU, 2008, p. 536). 

 

A passagem a que Rousseau se refere diz: “para quem quer que tenha entranhas e 

desdenhe tão santos, prevejo que por muito tempo derramará por sua culpa lágrimas amargas, 

e jamais se consolará disso” (ROUSSEAU, 2014a, p. 27). A esse respeito, podemos 

perguntar: como acreditar em alguém que abandona seus filhos se coloca como um pensador 

da Educação? Sobre isso, o próprio Rousseau deixou registrado os condicionantes que o 

levaram a tal termo. O primeiro, segundo ele, é que esse era um costume, sobretudo entre os 

menos afortunados do ponto de vista econômico, o que não era pouco na França daquela 

época. Revela Rousseau:  

 

Pessoas de bem arruinadas, eram os assuntos mais comuns; e aquele que mais 

contribuísse para o povoamento da casa dos expostos seria sempre o mais aplaudido. 

Isso me venceu; adaptei meu modo de pensar ao modo que via em pessoas muito 

amáveis e, no fundo, gente muito direta; e disse a mim mesmo: “Já que é costume da 

terra, quando se vive nela pode-se segui-lo” (ROUSSEAU, 2008, p. 315). 

 

Uma segunda justificativa apresentada por Rousseau (2014b, p. 118) é a de que uma 

educação se concentra na alegação de que foi por “receio de um destino mil vezes pior para 

eles e quase inevitável por qualquer outra via o que mais me determinou nessa atitude”. Em 

suas Confissões ele confirma que: 

 

Contentar-me-ei em dizer que tão grande foi esse erro que, entregando meus filhos à 

educação pública, já que os não podia educar, ou mesmo destinando-os a serem 

operários e camponeses, em vez de aventureiros e cavalheiros de indústria, supus 

realizar um ato de cidadão e de pai; e olhava-me a mim mesmo como a um membro 

da república de Platão. Mais de uma vez, desde então, a tristeza me mostrou que eu 

me enganara; mas, em vez de a razão me fazer idêntica advertência, muitas vezes 

abençoei o céu por, desta maneira, os haver livrado da sorte do pai, e do destino que 

os ameaçava quando eu fosse forçado a abandoná-los (ROUSSEAU, 2008, p. 238). 
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Na obra Devaneios do Caminhante Solitário, ele reforça a ideia de que “sabia que a 

educação menos perigosa para eles seria a dos Enfants-Trouvés
2
” (ROUSSEAU, 2014b, p. 

119). Mas o dado concreto nos mostra que o remorso nunca abandonou o filósofo. Nas obras 

Emílio e até mesmo Júlia ou a Nova Heloisa estão ensombrados por esse sentimento de 

arrependimento como atestam seus Devaneios. Diz Rousseau (2014b, p. 119), em resposta aos 

seus algozes, que “certamente a coisa mais inacreditável do mundo que a Heloísa e o Emílio 

fossem obras de um homem que não amasse as crianças”. 

Não estamos, neste estudo, para fazer a defesa póstuma do homem, mas antes, 

buscamos demonstrar a importância de sua obra. Do fato de abandonar os filhos, encontramos 

a força motriz e a origem de seu pensamento pedagógico, de tal modo que, como diz o autor 

nas Confissões, “se quero pintar a primavera, é preciso que se esteja no inverno; se quero 

descrever uma bela paisagem, é preciso que esteja entre quatro paredes; e já disse cem vezes 

que, se eu algum dia estiver na Bastilha, farei lá a pintura da liberdade” (ROUSSEAU, 2008, 

p. 173). O abandono dos filhos foi, em certa medida, a fonte de dor e de inspiração do grande 

projeto educacional de Rousseau. 

A complexidade do autor e da obra reflete diretamente na recepção de suas ideias. 

Um importante estudo de Nacarato (2008) revela como Rousseau e seus textos são recebidos 

pelos leitores não treinados, em especial, aqueles que estão nos cursos de formação inicial de 

professores. Diz Nacarato (2008, p. 185-186), em sua tese intitulada Rousseau nos cursos de 

formação de professores: conhecimento ou distorção? que Rousseau “é um autor com 

diferentes interpretações e recepções por parte dos leitores, desde sua época até os nossos 

dias. Isso tem acontecido, em grande parte, porque as pessoas o leem de modo superficial e 

incompleto e, por vezes, intencionalmente”. Ainda, segundo a autora  

 

Não é incomum ouvirmos, ainda hoje, de alunos de História da Educação críticas a 

esse respeito. Para esses alunos, o fato de Rousseau não ter educado seus próprios 

filhos – pois os abandonou na “roda” – torna-se um motivo emocional para refutar o 

estudo deste autor (NACARATO, 2008, p. 104). 
 

Nesse sentido, contamos com o argumento de Starobinski (2011, p. 9), o qual afirma 

que Rousseau “não consentiu em separar seu pensamento e sua individualidade, suas teorias e 

seu destino pessoal” e, ainda, que “É preciso considerá-lo tal como se apresenta, nessa fusão e 

nessa confusão da existência e das ideias”. Nosso trabalho, nesse ângulo, considera que o 

                                                 
2
 Trata-se do Hôpital Enfants-Trouvés, instituição criada em 1638, pelo padre Vincent de Paul, e que tinha por 

finalidade receber as crianças carentes e abandonas. Era financiado pela alta sociedade de francesa e, 

eventualmente, pelos pais que entregavam seus filhos a essa instituição. 
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contexto histórico e social em que viveu o autor, bem como o vigor dos aspectos biográficos 

que são fartamente registrados pelo protagonista, torna-se um importante instrumento de 

compreensão do projeto de formação do homem e do cidadão pensado por Rousseau. 

Sobre essas vigas é que sustentamos nosso trabalho. Para tanto, nós o repartimos em 

cinco partes. A primeira trata-se desta seção introdutória. A segunda, sob o título de Às 

dificuldades da análise da obra rousseauniana, traça brevemente o trajeto pelo qual 

chegamos ao tema da pesquisa, apontando as principais motivações e suas causas. Em 

seguida, entrando um pouco mais no coração do debate da obra de Rousseau, apresentamos a 

questão do problema da unidade do conjunto dos textos que reunidos formam o corpus 

rousseauniano. Esse passo é de fundamental importância para a compreensão de nosso estudo, 

uma vez que ele se localiza na fronteira que aponta para a confirmação da existência de um 

todo, quase sistemático, no pensamento de Rousseau. 

O segundo passo da segunda seção é, em suma, a apresentação dos aspectos 

metodológicos empregados por Rousseau na composição de seus textos. Tentamos expor 

assim os mecanismos metodológicos que Rousseau entendia como essenciais em sua 

pesquisa. Em outras palavras, é o aço estrutural que serve de sustentação, por exemplo, de seu 

Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a). O último ato desse movimento trata da 

exposição de como abordamos o tema de investigação e como se deu a nossa aproximação 

com a temática. Encontraremos, ainda, o recorte de obras e de pesquisadores que se 

dedicaram ao estudo da formação do homem e do cidadão. 

A terceira seção de nosso trabalho, denominada As raízes do pensamento político-

pedagógico de Rousseau na composição do Emílio, subdivide-se em três momentos. O 

primeiro momento se dedica a um exame das circunstâncias da composição de Emílio, ou 

seja, dos dados biográficos de Rousseau e que estão presentes na constituição de seu projeto 

político-educacional que, longe de ser apenas uma teoria desacoplada da realidade, é, pelo 

contrário, uma teoria nutrida e ancorada no movimento da própria realidade. O segundo 

momento trata da aproximação do panorama educacional no qual vivia a França no século 

XVIII e de como se apresentava o debate em torno da educação pelo movimento 

enciclopedista. Tentamos, nessa parte, inserir as teses de Rousseau nesse controverso debate. 

Por fim, o terceiro momento da segunda parte é, em resumo, a extração, livro a livro, dos 

principais núcleos do projeto de formação do homem e do cidadão em Rousseau. Esse trecho 

tem como finalidade apresentar ao leitor a estrutura de Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 

2014a) como um todo, além de servir como tela de análise do que ocorrerá seção seguinte. 
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No quarto ato de nossa dissertação, que possui como título A formação do homem e 

do cidadão, divide-se, também, em três partes. Trataremos da formação do homem e do 

cidadão, em especial, dos elementos que consagram, por assim dizer, a substância teórica que 

alimenta o projeto educacional de Rousseau (2014a), em Emílio ou Da Educação, ao passo 

que tentaremos nos aproximar das derivadas práticas dessa formação. Para tanto, nossa 

argumentação seguirá o seguinte percurso: na primeira parte, iremos reconstruir o caminho de 

saída do homem natural até sua condição na ordem civil. Explicar esse caminho significa 

aproximarmo-nos do pensamento de Rousseau de modo a dissipar as incoerências das 

diversas interpretações que nos chegam pelos intérpretes. Nesse processo, estabelecer uma 

argumentação acerca desse percurso tem a função de extrair os elementos centrais para a 

nossa temática de estudo. 

O segundo momento é caracterizado pela formulação de um triplo aspecto que 

atravessa longitudinalmente todo o processo de formação de Emílio e que serve como base de 

articulação entre a dimensão política e o plano ético do pensamento de Rousseau. 

Consideramos que a sensibilidade, a consciência e a razão são os três elementos que Rousseau 

lança mão para explicar a ação do homem e do cidadão na sociedade civil que ele projeta no 

seu Contrato Social (ROUSSEAU, 1973d). 

No terceiro momento, como desdobramento da primeira e segunda parte, tentaremos 

demonstrar como se manifesta, no plano concreto, o experimento pedagógico de Rousseau. 

Vamos explorar os resultados por meio da análise dos primeiros passos de Emílio no meio da 

sociedade civil, bem como examinaremos a articulação entre a formação moral e a formação 

política do protagonista Emílio. 

Por fim, na quinta e última seção, apresentaremos as considerações finais deste 

estudo. Com esse roteiro, ao extrair os núcleos de articulação entre a dimensão natural do 

homem com os elementos que integram o plano político e social do homem civil, 

pretendemos alcançar nosso objetivo central que é o de tentar oferecer uma leitura do projeto 

de formação do homem e do cidadão do Emílio. 
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2 ÀS DIFICULDADES DE ANÁLISE DA OBRA ROUSSEAUNIANA 

 

 

O trabalho que apresentamos é, antes de tudo, um estudo que busca responder às 

questões nascidas de uma inquietação pessoal, de um problema que há muito nos persegue e 

que encontra nesse feixe de páginas os resultados de nossas reflexões. A articulação entre 

educação e política sempre foi o calcanhar de Aquiles em nossas reflexões sobre como essas 

duas áreas da atividade humana se combinam com vista a estabelecer uma sociedade justa 

para o conjunto de seus indivíduos. Nesse sentido, um pensador que surge no crepúsculo do 

Ancien Régime e que ainda hoje deita luzes nessas questões nos servirá de peça central para a 

construção deste trabalho.  

Estamos falando de Jean-Jacques Rousseau, pensador controverso que inspira ainda, 

de forma acirrada, o debate em torno de suas ideias. Podemos afirmar que entre todos os 

integrantes do movimento iluminismo francês Rousseau é, sem dúvida, o autor mais polêmico 

de seu tempo. Seu pensamento atravessa séculos e, ainda hoje, ecoa nos estudos daqueles que 

se lançam na tentativa de compreender o homem e suas relações consigo mesmo, com os 

outros e com o mundo. Pensador versátil, ele fez importantes contribuições nas diversas áreas 

do conhecimento, tais como: música, literatura, botânica, teatro, política, educação e filosofia. 

O nosso percurso nesse tema teve início ainda no curso de graduação em filosofia, 

mais precisamente na disciplina Filosofia Social e Política, que nos apresentou um panorama 

que contemplava diversas matrizes das teorias de formação e legitimação das ações do estado. 

O Contrato Social (ROUSSEAU, 1973d) figurava entre as leituras obrigatórias e nos foi 

apresentado de modo relativamente substancial em se tratando de uma disciplina introdutória. 

Mais tarde, em um seminário, também sobre filosofia social e política, fomos apresentados a 

mais três textos de autoria de Rousseau e que nos impactaram de maneira singular. 

Desse modo, o verbete sobre Economia, contribuição de Rousseau para a 

Enciclopédia, e as obras Projeto de Constituição para Córsega (ROUSSEAU, 2003c) e 

Considerações sobre o governo da Polônia (ROUSSEAU, 2003a), aliados à leitura do 

Contrato Social (ROUSSEAU, 1973d) e do Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a) 

conduziram-nos às seguintes questões: qual a relação entre educação e política para a 

formação e a manutenção de uma sociedade justa? Como essas duas instituições podem se 

intercambiar de modo a preservar o livre pensamento dos indivíduos, difundindo, ao mesmo 

tempo, um ethos a um determinado povo? Como é possível formar o homem em sua 
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singularidade e idiossincrasias e o cidadão consciente de seu papel junto à coletividade? É 

possível conciliar uma sociedade fabricada pelo desenvolvimento da racionalidade humana 

com os elementos do estado natureza da qual o homem um dia pertenceu? Em resumo, o que 

pode a educação fazer para a manutenção da sociedade e o bem comum dos seus membros? 

Ainda no âmbito da graduação, tivemos um Seminário sobre o Livro V da obra 

Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a). Além de estudarmos o fim do projeto de 

formação elaborado por Rousseau, procurávamos verificar de que maneira Rousseau 

compreendia os processos de educação do homem e do cidadão nessa altura do livro. 

Nesse intervalo, fomos selecionados para participar no projeto de iniciação científica 

para pesquisar a seguinte temática: “O significado ético-político do projeto educacional de 

Rousseau”, sob a coordenação do professor Antonio Basílio Novaes Thomaz de Menezes. 

Esse projeto teve como resultado uma monografia de conclusão de curso na qual tentamos 

demonstrar as aproximações e os distanciamentos da relação entre educação e política no 

pensamento de Rousseau e Hannah Arendt. Na ocasião, procuramos elucidar a questão posta 

por Hannah Arendt (2013), no ensaio A Crise na Educação, a respeito de sua crítica às 

utopias políticas que vinculam o projeto educacional a um determinado projeto político. 

O desejo de aprofundar os estudos nesse tema continuou e nos submetemos ao exame 

de seleção para o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2016. O projeto inicial possuía 

como título A relação entre educação e política na formação do cidadão: uma análise do 

cenário brasileiro à luz da obra de Jean-Jacques Rousseau. O professor Antônio Basílio, 

nosso orientador, sabiamente, tratou de nos alertar sobre a oceânica tarefa de aplicar a teoria 

política educacional de Rousseau numa análise do contexto brasileiro, numa etapa ainda de 

formação do pesquisador que é o curso de mestrado. Como o próprio título já denunciava, 

trata-se de um projeto com pretensões muito grandes e que exigiria um pesquisar 

extremamente experiente e que já tivesse os saberes necessários para tal. Retomando o projeto 

inicial, estabelecemos novo recorte temático e, com as importantes contribuições dos docentes 

que participaram dos seminários iniciais, a proposta de dissertação ganhou novos contornos e 

o estudo da formação do homem e do cidadão no Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 

2014a) consolidou-se como tema de investigação. 

Entretanto, logo de início, já nos deparamos com um problema central que paira 

sobre as cabeças dos que se dedicam aos estudos de filosofia. Em contraste com as pesquisas 

realizadas pelos homens que trabalham no campo das ciências exatas ou naturais, nós que nos 
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lançamos em uma pesquisa em filosofia, em especial na filosofia da educação, enfrentamos de 

antemão três problemas de difícil solução. O primeiro diz respeito à suposta falta de 

aplicabilidade que os resultados de uma pesquisa dessa natureza possam promover 

imediatamente no contexto social. Muitas vezes, vozes inquisidoras questionaram sobre 

nossos estudos e logo nos perdíamos tentando traçar uma argumentação objetiva que nos 

direcionasse a algum resultado prático e que fizesse sentido ao interlocutor. 

O segundo problema diz respeito ao método a ser empregado. Na prática do físico, 

do químico ou do biólogo, há uma sequência de procedimentos estabelecidos previamente, 

que atravessa todo o seu trabalho e possui como vantagem o fato de que todo o processo pode 

ser controlado, manipulado e verificado indefinidamente pelos que pesquisam. Em nosso 

caso, não temos essa vantagem. Os resultados das pesquisas em ciências humanas são sempre 

provisórios e passam constantemente por revisões e ampliações. Isso contribui, sobremaneira, 

para que o sentimento comum sobre pesquisas como a filosófica caia, indevidamente, em 

suposto descrédito.  

Por fim, a terceira dificuldade se relaciona com a atualidade do autor da obra objeto 

de análise nesta dissertação. Essa foi uma das primeiras questões levantadas pela banca que 

avaliou a primeira versão deste projeto, ainda no exame de seleção para ingresso no curso de 

mestrado. Estudar uma obra do século XVIII
3
 causa estranhamento em uma parte das pessoas 

que estão inseridas na academia. Há uma atmosfera de superação das teorias produzidas pelos 

autores do período antigo, medieval e moderno que vigora com intensidade. 

Com isso em tela, e com o apoio do esclarecedor artigo da professora Marlí André 

(2001) intitulado Pesquisa em Educação: buscando rigor e qualidade, compreendemos que 

essas questões iniciais, em verdade, estão assentadas num debate muito mais amplo. Segundo 

Marlí André, a partir da década de 1980, as pesquisas em educação se voltaram, em grande 

parte, ao exame de situações práticas e apresentaram como resultados sugestões de 

intervenções. Em maior número, os trabalhos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da Pós-

Graduação deixaram de ser “o exame de questões genéricas, quase universais” e deram lugar 

a “análises de problemáticas localizadas, cuja investigação é desenvolvida em seu contexto 

específico” (ANDRÉ, 2001, p. 53). 

Nesse processo, a mudança de perspectiva dos trabalhos produzidos na área de 

educação vem gerando consequências não muito exitosas. Marília G. Miranda (2000, p. 9), 

                                                 
3
 A expressão século XVIII, de acordo com o costume francês, limita-se ao tempo decorrido entre o fim do 

reinado de Luís XIV, em 1715, e a Revolução de 1789 (SEIGNOBOS, 1938, p. 299). 
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por sua vez, aponta alguns problemas que a adoção, de maneira acrítica, dessa nova tendência 

traz, dos quais destacamos:  

 

1) “ao insistir num processo de reflexão orientado para resolver problemas imediatos 

da prática pode confirmar uma prática adaptativa aos problemas, e não 

transformadora”; 2) “ao negar a teoria como parte necessária do processo de 

autonomia não estaria reduzindo, em lugar de elevar, as reais possibilidades de 

reflexão do professor?”;3) “o pressuposto de que o conhecimento é importante 

porque é útil e imediatamente aplicável à prática não estaria afastando o professor de 

uma reflexão teórica que não esteja orientada para um fim imediato?”; 4) “pode-se 

converter o exercício da pesquisa em ação esvaziada de significados se não lhe for 

garantida uma formação teórica sólida, preocupada não com os aspectos imediatos 

da vida escolar, mas também com outras grandes questões da cultura e da sociedade 

contemporânea” (MIRANDA, 2009, p. 9). 

 

Diante do exposto, este trabalho, além de estudar a questão rousseauniana sobre a 

formação do homem e do cidadão é, também, uma tentativa de superar essas dificuldades que 

anunciamos acima. É, sobretudo, uma investigação que busca justificar nossa atividade como 

pesquisador em formação face aos questionamentos que brotam espontaneamente de nossa 

atividade. É, também, um esforço que busca resgatar o projeto idealizado pelos pensadores do 

período Moderno de constituição de uma sociedade mais justa. 

 

 

2.1 O PROBLEMA DA UNIDADE EM ROUSSEAU 

 

 

Rousseau (2014a), em sua obra mais importante para o campo da educação, Emílio 

ou Da Educação, publicada em 1762, provoca aos que se dedicam ao tema, ainda hoje, 

profícuos debates, estudos e análises sobre seu conteúdo, sua forma e as teses que defende. 

Considerado por alguns como um romance com pano de fundo pedagógico, por outros como 

um manual pedagógico a ser aplicado de forma rigorosa e, por outros tantos, como um texto 

que corrompe a crença na religião e promove a subversão da ordem estabelecida, podemos 

afirmar que o Emílio ou Da Educação ainda hoje é considerado um livro aporético quando 

lido como uma parte integrante do sistema filosófico rousseauniano. Um bom exemplo disso 

encontramos na leitura que Roberto Salinas Fortes faz sobre Emílio, quando o autor afirma 

em O Bom Selvagem (FORTES, 1989, p. 9) que “o próprio livro ‘Emílio ou Da Educação’ 

talvez a mais importante de suas obras, parece gozar de um estatuto híbrido, anfíbio: começa 

como um sisudo tratado de pedagogia e acaba como um romance de amor”. Mais adiante, 
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acrescenta Fortes (1989, p. 9): “Com efeito, são muito frequentes as teses inusitadas e muitas 

parecem idéias opostas ou até contraditórias”. 

O fato é que Jean-Jacques Rousseau, por incontáveis motivos, abriu com esse texto 

novas trilhas para o pensamento educacional moderno. A ele se deve o estatuto autônomo da 

infância e, consequentemente, de um pensamento pedagógico que se ocupe dessa fase da vida 

até então desconsiderada pelos que se dedicavam ao tema da Educação. Refutou os métodos 

educacionais eminentemente livrecos, centrados em estudos de conteúdos que não 

correspondem à natureza humana. Elegeu a experiência e a sensibilidade como pontos capitais 

em seu projeto de formação. Em resumo, foi um pensador que enfrentou o tema da Educação 

de modo original, influenciando de forma decisiva o modo de se promover o processo 

educativo. 

Diante disso, podemos de antemão supor que Rousseau não é um autor de fácil 

interpretação. Nas palavras de Henri Bergson (GUILLEMIN, [1972]): “Rousseau est par 

excellence l'homme que l'on discute sans le connaître
4
”. Sua vasta obra, embora seja de fácil 

leitura e seduza o leitor num primeiro instante, é repleta de armadilhas e de alguns paradoxos. 

Kant, por exemplo, ilustra os perigos provocados pelo deslumbramento ao ler o pensador de 

Genebra: “Eu teria que ler Rousseau até conseguir não me distrair mais pela beleza de sua 

expressão; somente então poderei examiná-lo com a razão” (ROUSSEAU apud KANT, 2003, 

p. 9). David Hume considera a escrita de Rousseau “eloquente”, porém, “muito extravagante”. 

Rolf Kuntz, em Fundamentos da Teoria Política de Rousseau, oferece outro aspecto 

da dificuldade de interpretação de nosso autor: 

 

Se existe uma dificuldade fundamental para a interpretação – e grande parte da 

oposição entre os leitores pode reduzir-se a isto –, ela consiste em determinar-lhe a 

posição precisa em relação histórica das ideias. Percurso do romantismo, discípulo 

de Pascal, fundador da antropologia, pai do totalitarismo, filósofo liberal, 

racionalista e antirracionalista – quase tudo se tem dito de Rousseau. Acima de tudo, 

têm permanecido obscuras as suas ligações com o pensamento de seu tempo 

(KUNTZ, 2012, p. 26). 

 

Essa perspectiva dúbia em relação a Rousseau era denunciada pelo próprio autor na 

sua época. Na Carta a Christophe de Beaumont, Rousseau (2005, p. 41) já lamentava a 

multiplicidade de julgamentos que se fazia do homem em virtude da obra: 

 

                                                 
4
 “Rousseau é por excelência um homem que se discute sem conhecer”. Frase atribuída ao filósofo Henri 

Bergson por Henri Guillemin, historiador e crítico literário francês na conferência intitulada “Jean-Jacques 

Rousseau”. GUILLEMIN, Henri. Jean-Jacques Rousseau (partie 1) – Conférence vidéo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=87JRZ6Vy4DA>. Acesso em: 12 jun. 2018. 
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Após minha Carta sobre a música francesa, fui o inimigo declarado da nação, 

pouco faltando para que me tratassem como subversivo – dir-se-ia que o destino da 

Monarquia estava ligado à glória da ópera. Após meu Discurso sobre a 

desigualdade, fui ateu e misantropo; após a Carta a d’Alembert, fui o defensor da 

moral cristã; após Heloísa, fui terno e meloso; hoje sou ímpio; logo mais, quem 

sabe, serei devoto. 

 

Para Jean Starobinski (2011), importante estudioso da obra de Rousseau, existem 

pelo menos duas grandes linhas de interpretação: uma “marxista” e outra “idealista”. As 

interpretações “marxistas” afirmam que “há hiatos nas obras de Rousseau”, e estabelecem 

uma relação direta entre o Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre 

os Homens (ROUSSEAU, 1973b) e o Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político 

(ROUSSEAU, 1973d), de modo que a única solução possível para a degeneração social se 

daria por meio de profundas modificações da ordem social. Processos revolucionários 

emergiriam do caos oriundos das abissais desigualdades entre os homens, e, daí, resultaria 

uma sociedade fundada em bases legítimas, em um novo “Contrato Social”. 

Há uma segunda trincheira de interpretação da obra rousseauniana denominada por 

Starobinski (2011) de “Idealista”. Nessa perspectiva, Kant, e mais recentemente Cassirer, 

consideram a obra de Rousseau um todo coerente e apontam o plano educacional como única 

saída possível para a superação das desigualdades sociais. Para Starobinski (2011, p. 47), 

essas “interpretações diferem essencialmente sobre o que constitui a transição do segundo 

Discurso e o Contrato. Não tendo Rousseau explicitado essa transição, o exegeta deve 

construí-la, com a ajuda dos indícios que pode encontrar e dos quais nenhum é decisivo”. 

Ao estabelecer essa demarcação entre as análises feitas sobre a obra de Rousseau, 

Starobinski (2011) obriga os que estudam o pensamento rousseauniano a tomar partido. Como 

hipótese de trabalho, assumiremos a premissa de que há uma unidade de pensamento em 

Rousseau e que a partir dos indícios deixados por ele, justificarmos nossa argumentação 

acerca do projeto de formação do homem e do cidadão.  

De modo específico, no plano de análise do Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 

2014a), encontramos também a mesma dificuldade de estabelecer uma unidade no projeto 

educacional descrito. Cassirer (1999), em A questão Jean-Jacques Rousseau, denuncia a 

dificuldade de interpretação do Emílio ou Da Educação nos seguintes termos: 

 

Pois entre todos os escritos de Rousseau ricos em paradoxos, o Emílio é talvez 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. Ele desliga o discípulo de todas as relações com a 

comunidade humana; de certo modo, coloca-o num espaço sem ar. Os muros dessa 
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prisão fecham-se em torno dele cada vez mais estreita e firmemente. Ele é 

cuidadosamente afastado de todo o 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 

(CASSIRER, 1999, p. 114). 

 

Entretanto, Cassirer, nesse mesmo texto, afirma que o próprio Rousseau concebeu o 

Emílio como “a verdadeira coroação de seu pensamento e de sua criação literária” e que só 

nesse texto é que “se tornou visível o alvo que todas as diferentes direções de seu pensamento 

ambicionam alcançar e no qual se unem” (CASSIRER, 1999, p. 113). Cassirer parece querer 

nos mostrar que é justamente nessa obra que o leitor de Rousseau poderá encontrar o princípio 

unificador de toda a obra do pensador de Genebra. 

Diante desse quadro confuso é que nosso problema de pesquisa se levanta. Nossa 

questão de investigação concentra-se em examinar a suposta dicotomia presente no Emílio ou 

Da Educação (ROUSSEAU, 2014a) entre duas perspectivas de projeto de formação 

existentes, isto é, a Educação do homem versus a Educação do cidadão. Esse problema é 

expressamente registrado pelo próprio autor nas primeiras páginas do Emílio:  

 

Portanto, é com essas disposições primitivas que deveríamos relacionar tudo, e isso 

seria possível se nossas três educações fossem apenas diferentes; que fazer, porém, 

se são opostas, se, em vez de educar um homem para si mesmo, queremos educá-lo 

para os outros? Este acordo torna-se, então, impossível. Forçado a combater a 

natureza ou as instituições sociais, é preciso optar entre fazer um homem ou um 

cidadão, pois não se podem fazer os dois ao mesmo tempo (ROUSSEAU, 2014a, p. 

11). 

 

Em outro trecho, Rousseau assinala:  

 

Aquele que na ordem Civil, quer conservar o primado dos sentimentos da natureza 

não sabe o que quer. Sempre em contradição consigo mesmo, sempre passando das 

inclinações para os deveres, jamais será nem homem, nem cidadão; não será bom 

para si mesmo, nem para os outros. Será um desses homens de hoje, um francês, um 

inglês, um burguês, não será nada (ROUSSEAU, 2014a, p. 12). 

 

No mesmo texto, Rousseau escreve:  

 

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 paga é culpado, e 

talvez ainda mais culpado quando só paga pela metade (ROUSSEAU, 2014a, p. 27). 

 

Diante disso, o leitor, num primeiro instante, é levado a constatar uma nítida fratura 

na linha de argumentação de nosso autor. Em um mesmo texto, parece haver dois discursos 

dissonantes. Em um momento, Rousseau propõe uma educação voltada para a formação do 



26 

 

 

homem esvaziada de conteúdos políticos e, mais adiante, elenca como um dos deveres de um 

pai para com sua nação a formação de um cidadão como forma de retribuição dos benefícios 

de se estar sob a tutela do Estado. Ademais, conforme ele aponta no Contrato Social 

(ROUSSEAU, 1973d), ao integrar o pacto político, o sujeito acaba por participar de um duplo 

corpo, isto é, encarna ao mesmo tempo o indivíduo e o cidadão, “fonte de conflito e tensão ao 

longo de toda nossa existência e ao longo de toda a existência do corpo político” 

(BIGNOTTO, 2010, p. 151). 

Desse modo, deriva-se a existência de dois lados do projeto educacional de Rousseau 

(2014a) e desse fato decorrem alguns problemas que poderiam se formalizar da seguinte 

maneira: qual o objetivo mais fundamental do Emílio ou Da Educação? Formar o homem? 

Formar o cidadão? Formar um novo homem para uma nova sociedade ou formar um novo 

homem em resposta a uma sociedade antiga? 

Nossa tarefa será, então, verificar essa suposta cisão deixada por Rousseau em seu 

escrito mais importante na área da educação. Seria o projeto educacional apresentado naquela 

obra uma proposta de formação de um indivíduo universal adaptável às mais diversas 

sociedades possíveis ou um projeto de formação de um cidadão virtuosíssimo que subjuga 

toda a sua individualidade em favor da coletividade? Ou teria Rousseau nos oferecido o 

menino Emílio como uma síntese entre esses dois polos? 

 

 

2.2 O MÉTODO DE PESQUISA EM ROUSSEAU 

 

 

Em um pequeno ensaio intitulado Ideia do método na composição de um livro, 

Rousseau (2016, p. 317) oferece de modo claro o roteiro para a construção da chamada “obra 

de raciocínio”, pois é a que, segundo ele, mais “exige método e proporção entre suas partes”. 

Considera o autor de o Contrato Social (ROUSSEAU, 1973d), em primeiro lugar, as 

qualidades essenciais de que se propõe a escrever. Para ele, “é difícil elaborar um bom plano 

de trabalho caso não se tenha o espírito justo e um completo conhecimento do conteúdo a ser 

tratado” (ROUSSEAU, 2016, p. 317). 

Esse fato revela que o estudo das chamadas “pesquisas morais” parte do pressuposto 

de que aquele que decide escrever deve possuir qualidades subjetivas previamente formadas 

em seu espírito. Essas qualidades, intuímos, são conquistadas por meio de um processo 



27 

 

 

educacional muito refinado. Segundo Kuntz (2012, p. 33), a educação da sensibilidade 

proposta por Rousseau tem por finalidade “aguçar a capacidade de observação para preparar o 

bom uso do julgamento, e não de induzir, por meios irracionais, a uma crença que a razão não 

pode alcançar”. 

Em seguida, ele expõe metodicamente os passos a ser seguidos na composição de 

uma obra, a saber: 

1) Explicar claramente o assunto da investigação, definindo com cuidado as ideias 

e as palavras novas ou equívocas cujo emprego se faz necessário, não sucessivamente em 

forma de dicionário, como fazem os matemáticos, mas como que ocasionalmente, 

incorporando de forma sutil definições durante a exposição do assunto; 

2) O objetivo de uma obra de raciocínio ou é instruir o público sobre um assunto 

novo ou é desfazer alguma falsa opinião sobre determinado assunto. Em tais casos, o dever de 

um autor é principalmente explicar o senso comum, mostrar sobre quais fundamentos ele está 

apoiado e por quais armas ele é defendido; 

3) Ao entrar na matéria, dispô-la com tais luzes o que teria a provar que pareceria 

dar a sensação de concordar com o sentimento oposto ao do estudioso sobre muitas coisas 

com as quais este não concordaria realmente, deixando para a força de suas razões o direito de 

reivindicar em seguida o que havia cedido anteriormente
5
; 

4) No exame de uma questão extraia seus raciocínios da coisa em si mesma ou de 

suas ligações com outros objetos; 

5) É preciso saber usar bem os exemplos, citar por citar é ocupação de pedante; 

6) Os livros dos filósofos são plenos de leis e máximas sobre esse assunto que se 

relaciona a dois métodos gerais. O primeiro, que eles chamam de síntese ou método de 

composição, pelo qual se passa do simples ao composto e que serve para ensinar algo que já 

se sabe por si mesmo. O segundo, que eles chamam de análise ou método de resolução e que é 

empregado para instruir alguém sobre aquilo que se ignora; 

7) A última parte de uma obra pode ser empregada para responder às objeções, 

citar exemplos e fazer comparações, sobretudo se dizem respeito a hipóteses novas ou a um 

sistema substituindo outros. 

Diante disso, podemos afirmar que Rousseau nos oferece um importante roteiro para 

os que se dedicam ao estudo de sua obra. Ele nos deixou, gratuitamente, o modus operandi de 

                                                 
5
 Essa estratégia é claramente empregada no Discurso, vencedor do concurso proposto pela Academia de Dijon 

no ano de 1750. 
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seu trabalho, na condição de exímio escritor de ensaios e de textos de filosofia em geral. Isso 

contribui, sobremaneira, para a tarefa a que nos propomos neste estudo.  

Além dessa estrutura interna, verificamos que há na construção da metodologia 

rousseauniana três elementos essenciais para o entendimento de sua concepção, isto é, na 

construção de seu pensamento ele recorre à história, à ainda nascente etnografia e à 

experiência concreta das sociedades europeias, em especial, as que por ele puderam ser 

examinadas mais diretamente, como é o caso da Suíça e da França. Segundo Kuntz (2012, p. 

13): 

 

Como [Rousseau] não pode realizar experimentos controlados, submetendo os 

objetos de estudo a condições variáveis, o pesquisador busca a variedade de 

situações na experiência dos séculos [a História] e nos fatos observados em terras 

longínquas por exploradores. 

 

Dessa maneira, combinando história, material etnográfico e os dados da realidade é 

que a metodologia rousseauniana se constitui. Como sabemos, o recurso etnográfico como 

instrumento científico não surge antes de meados do século XIX. Entretanto, para alguns 

pesquisadores, como é o caso de Kuntz (2012), o material escrito relativo ao processo de 

colonização, fruto da expansão marítima dos séculos XV e VXI, que chegava aos centros 

europeus, formava uma preciosa fonte de pesquisa sobre os costumes e o modo de vida de 

povos até então desconhecidos. Esses textos, com reservas, montam um rudimentar recurso 

etnográfico e que foi largamente utilizado pelos autores dos séculos XVII e XVIII, conforme 

nos demonstra Kuntz (2012, p. 13):  

 

Em meados do século 18, os estudiosos europeus já dispõem de um grande volume 

de material proporcionado por esses pioneiros da etnografia. Locke já havia usado 

esse tipo de informação do século anterior. Seus comentários sobre formas de 

associação pré-políticas e sobre sociedades políticas em estágios iniciais são 

baseados em relatos de autores como José Acosta. 

 

Durkheim, por sua vez, no caudaloso ensaio intitulado Montesquieu e Rousseau: 

pioneiros da sociologia, cuja primeira edição foi publicada em 1892, expõe um possível 

percurso aos que desejam compreender a doutrina de Rousseau. Explica Durkheim (2008, p. 

73) que esse processo divide-se em duas etapas, a saber:  

 

1) Determinar o que seria o “estado de natureza”, que é como um padrão para  

mensurar o grau de perfeição atingido pelo “estado civil”; 2) determinar como os 

homens conseguiram afastar-se dessa condição ao fundar a sociedade, pois se a 

forma perfeita de sociedade ainda precisa ser descoberta, devemos concluir que a 

realidade não oferece um modelo.  
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Transpondo essa ideia para o nosso objeto de investigação, isto é, a formação do 

homem e do cidadão no Emílio, podemos concluir que esses dois aspectos devem ser 

observados. Nesse processo, um paralelo entre o modelo de educação vigente, contaminado 

pelas vicissitudes do progresso social, e um modelo ideal de educação que evoque os 

princípios do “estado de natureza” deve ser levando em consideração. 

Mas quais os instrumentos utilizados por Rousseau para se chegar a essa 

constatação? Segundo Durkheim (2008, p. 76): 

 

Rousseau não explicita, mas os principais métodos parecem ser: 1) observação de 

animais, que fornecem exemplos da vida mental não-influenciada pela sociedade; 2) 

observação dos selvagens, com a reserva acima mencionada; 3) um tipo de dialética 

com o objetivo de deduzir todos os fatores mentais que parecem estar logicamente 

implicados pelos desenvolvimentos sociais subseqüentes (como a linguagem).  

 

A razão pela qual Rousseau adotou esse percurso, ele próprio responde nos seguintes 

termos: 

 

Estendi-me desse modo sobre a suposição dessa condição primitiva, porque, 

devendo destruir antigos erros e preconceitos inveterados, achei que devia pulverizá-

lo até a raiz e mostrar, no quadro do verdadeiro estado de natureza como a 

desigualdade, mesmo natural, está longe de ter nesse estado tanta realidade e 

influência quanto pretendem nossos escritores (ROUSSEAU, 1973b, p. 263). 

 

Verifica-se, com isso, que embora o próprio Rousseau tenha realizado duras críticas 

aos complexos sistemas elaborados pelos filósofos e que esses planos encontravam-se 

descolados da verdadeira realidade humana, ele nos oferece, também, um sistema. Um 

sistema que possui um instrumental de exame da condição humana muito sofisticado. Nas 

palavras de Machado (1968, p. 33), “o programa metodológico de Rousseau” abandona de 

uma só vez a “ilusão jusnaturalista e a abreviação hobbesiana”. 

Essas “ferramentas metodológicas” estão imbricadas no projeto de formação humana 

elaborado por Rousseau em seu “Emílio”. Quando se fala em “educação natural”, por 

exemplo, o leitor deve estar ciente de que o “estado de natureza” em Rousseau é um recurso 

metodológico e não um acontecimento historicamente datado em um determinado intervalo de 

tempo. O “estado natural” é uma hipótese de trabalho. 

 

 

2.3 METODOLOGIA E OS INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 
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Com isso em tela, a questão de como realizar tal análise se torna imperiosa. Muitos 

são os estudos e os trabalhos desenvolvidos sobre a temática. Os percursos para abordar 

questões de natureza filosófico-educacionais são muitos. Em algumas situações, a 

aproximação com o tema de investigação se dá por vias não muito convencionais. Contudo, 

com vista a atender as exigências e o rigor que um trabalho acadêmico exige, somos levados a 

estabelecer roteiros e a apontar o modus operandi utilizado para realizar a análise.  

Dozol (2008) afirma que há, em geral, quatro estilos ou maneiras de se abordar o 

tema a ser investigado. Segundo ela: 

 

Quando se trata de estudar o pensamento de um autor, uns preferem iniciar com o 

contexto sócio-histórico e cultural no qual a obra está inserida; outros optam por ir 

direto à fonte, ou seja, ler as obras do autor até fazer um juízo próprio a respeito; há 

aqueles que consideram importante começar por versões mais didáticas, antes de ir 

para a obra propriamente dita, e ainda os que gostam de, paralelamente à leitura do 

autor, investigar aqueles estudos especializados dedicados a um ou outro aspecto da 

obra (DOZOL, 2006, p. 9). 

 

Em nosso caso, como o objetivo é a elaboração de uma dissertação de mestrado, 

acabamos por usar um pouco de tudo isso. Como já foi mencionado, o estudo em tela 

desenvolve-se em torno do projeto de formação do homem e do cidadão no Emílio ou Da 

Educação de Rousseau (2014a). Para tanto, definimos como ponto de partida de nosso estudo 

o exame das dificuldades que são intrínsecas ao próprio pensamento de Rousseau, isto é, dos 

paradoxos que ele propositalmente deixou em sua obra. 

Sob esse viés, iremos considerar na análise da obra Emílio ou Da Educação 

(ROUSSEAU, 2014a) seu período de gestação, de recepção pela sociedade europeia e os 

impactos gerados pela obra. Dessa forma, consideraremos a Carta a Christophe de Beaumont 

(2005), Carta escritas da montanha, resposta a Tronchin (2005) e o romance Emílio e Sofia 

ou Os solitários (2010) como partes essenciais para o aprofundamento do estudo que 

pretendemos realizar. Além disso, vamos considerar neste trabalho as Confissões (2008) e Os 

devaneios do caminhante solitário (2014b) como textos de apoio, pois, segundo Cassirer 

(1999, p. 27), “O intérprete de Rousseau deve utilizar os dados biográficos como 

significativos pontos de partida”. 

De modo específico, sobre essa questão, encontramos no Brasil algumas importantes 

pesquisas. De modo mais direto, destacamos o trabalho de Natalia Maruyama (2001), 

intitulado A contradição entre o homem e o cidadão: consciência e política segundo J.-J. 

Rousseau; o trabalho de José Benedito de Almeida Junior (2009), Educação e Política em 

Jean Jacques Rousseau; o artigo de Luiz Roberto Salinas Fortes (1988), intitulado Fazer o 
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Homem ou O Cidadão; o livro de Lourival Gomes Machado (1968), Homem e Sociedade da 

Teoria Política de Jean-Jacques Rousseau; o livro de Maria Constança Peres Pissarra (2002), 

Rousseau – A política como exercício pedagógico; e, por fim, a pesquisa de Wilson Alves de 

Paiva (2005) sob o título Emílio e a formação do cidadão do mundo moderno. Esse conjunto 

de textos serve de importante manancial de ideias acerca do tema e representa as constituições 

de uma importante massa crítica sobre Rousseau e suas teses. 

De modo auxiliar, contamos com as obras de Rolf Kuntz (2012), Fundamentos da 

Teoria Política de Rousseau; de Marlene de Souza Dozol (2006), em Rousseau – Educação: 

a máscara e o rosto; de Roberto Gatti (2015), Rousseau; o Dicionário de Rousseau, de N.J.H. 

Dent (1996); o importante livro de Robert Derathé (2009), Rousseau e a Ciência Política de 

seu Tempo; A questão Jean-Jacques Rousseau, de Ernest Cassirer(1999); e Jean-Jacques 

Rousseau: a transparência e o obstáculo, de Jean Starobinski (2011). A seleção desses 

estudiosos leva em conta a linha de interpretação adotada por eles. Todos consideram que há 

uma unidade no pensamento do Rousseau e que embora possam existir, de fato, paradoxos em 

sua obra, eles são superados pelo que Pierre Burgelin (1973) chama de um pensamento que 

opera por contraste ou por oposição. 

Ademais, essa aparente oposição entre o homem e o cidadão, que para uns seria 

apenas mais um dos componentes do sistema de Rousseau repleto de paradoxos, na 

perspectiva de Pierre Burgelin (1973), representa um modo original do método de Rousseau. 

Segundo o autor, o pensar por contraste rousseauniano “assegura a realidade concreta do 

movimento” e por isso, nos seus trabalhos, “as noções se oferecem a ele em pares de 

oposição: bondade, maldade; ser, parecer; liberdade, escravidão; natureza, sociedade” 

(BURGELIN, 1973, p. 2). 

É desse modo que se coloca a questão entre o homem e o cidadão ao longo do 

Emílio. Superficialmente apresentada como um par irreconciliável, ao longo do texto ganha 

profundidade e se equilibra. Mas quais os sentidos possuem a cidadania e a individualidade 

humana no conjunto da obra de Rousseau? O que é o homem e o cidadão para Rousseau? 

Além disso, ainda como estratégia de análise, lançamos mão de uma pista deixada 

por Rousseau nas primeiras páginas do Emílio como fonte inspiração. No Livro I do referido 

texto, Rousseau (2014a, p. 13) escreve: “Se quiserdes ter uma ideia de educação pública, lede 

a República de Platão. Não é uma obra de política, como pensam os que julgam os livros 

pelos títulos: é o mais belo tratado de educação jamais escrito”. Nessa perspectiva, partiremos 
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do pressuposto de que o Emílio não é apenas um texto sobre educação, mas um texto 

essencial para o entendimento da filosofia política que pretende Rousseau. 

Outro aspecto que entendemos fundamental na questão que pretendemos enfrentar é 

o estudo das condições concretas em que o Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a) foi 

escrito. Explorar os aspectos históricos, políticos e sociais em que o nosso autor estava 

inserido ilumina todo o edifício teórico por ele estabelecido, pois, como afirma Cassirer 

(1999, p. 42),“o desenvolvimento espiritual autônomo de Rousseau começa apenas no 

momento em que ele chega a Paris, com quase trinta anos de idade. Ali ele vivencia 

primeiramente o verdadeiro despertar de sua autoconsciência intelectual”. Nesse sentido, é a 

partir das relações que ele estabelece em Paris e da observação do conturbado contexto social 

em que ele se insere que o seu pensamento político e pedagógico ganhará substância. 

Por fim, como centro de investigação, exploraremos o método educacional usado por 

Rousseau na formação física e espiritual do jovem Emílio. Como poderemos ver mais 

detalhadamente adiante, o Projeto Educacional de Rousseau não é de maneira alguma um 

manual pedagógico a ser aplicado nos moldes em que fez a Rainha da Suécia
6
. Assim como 

em suas obras políticas Projeto de Constituição para a Córsega (ROUSSEAU, 2003c), e nas 

Considerações sobre o Governo da Polônia e a sua Projetada Reforma (ROUSSEAU, 

2003a), no Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a), o autor não estabelece uma 

filosofia normativa no sentido forte da palavra, mas sim princípios que podem ser aplicados, 

ou não, a depender da singularidade de cada caso. No prefácio ao Emílio ele escreve: “A 

maior ou menor facilidade de execução [de um projeto] depende de mil circunstâncias, 

impossíveis de serem determinadas a não ser numa aplicação particular do método a este ou 

àquele país, a esta ou àquela condição” (ROUSSEAU, 2014a, p. 6). 

Em síntese, este trabalho de pesquisa tem como roteiro apontar as dificuldades que 

são idiossincráticas à própria questão levantada: demarcar as tendências históricas e o 

panorama social e político que influenciaram o pensador de Genebra em sua teoria da 

educação, em especial, a que se encontra encerrada no Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 

2014a); e por fim, apresentar o método e os principais conceitos utilizados por Rousseau e 

que são partes capitais no entendimento de sua filosofia da educação. 

Para iniciar essa discussão, um breve levantamento sobre o panorama histórico social 

que nutriu o pensamento pedagógico de Rousseau, bem como uma rápida reconstrução do 

                                                 
6
 Segundo Michel Launay (apud ROUSSEAU, 2014a, p. 17), a então monarca da Suécia mandou trazer à Corte 

uma pobre criança para “educá-lo segundo os preceitos de Rousseau” e o resultado não foi feliz. 
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provável percurso histórico da construção de suas teses educacionais se fazem necessários e 

serão tema da nossa próxima seção. 
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3 AS RAÍZES DO PENSAMENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DE ROUSSEAU NA 

COMPOSIÇÃO DO EMÍLIO OU DA EDUCAÇÃO 

 

 

Relata Rousseau em suas Confissões: “Emílio, [...] me custou vinte anos de 

meditação e três anos de trabalho” (ROUSSEAU, 2008, p. 352). Essa imagem ilustra o 

esforço que esse autor depreendeu ao oferecer ao público a obra mais intrigante sobre 

educação até então escrita. Vinte anos de meditação e três anos de trabalho foi o tempo 

utilizado para concepção, amadurecimento e finalização de um texto que o próprio autor se 

confessa vacilante em publicar: “Hesitei muito tempo antes de publicá-la e não raro ela me fez 

perceber, durante o trabalho, que não basta ter escrito algumas brochuras para saber compor 

um livro” (ROUSSEAU, 2014a, p. 3). 

Mas o que, de fato, foi esse trabalho do autor do Emílio? Consistiu na apurada 

elaboração de um pensamento original, apoiado na leitura e na reflexão das teses ofertadas 

pela tradição filosófica sem perder de vista uma conexão profunda com o contexto histórico, 

político e social de seu tempo. Inferimos que, de modo geral, o tema da educação e, mais 

especificamente, o da pedagogia, começa a ser objeto de preocupação do pensador de 

Genebra no ano de 1740. Nesse ano, Jean Bonnot de Mably convida Rousseau a assumir a 

educação de seus filhos, nomeadamente, François, de cinco anos; e Jean, de quatro anos. Já 

nessa época, como afirma Bruchard (ROUSSEAU, 1994, p. 7), na breve introdução ao texto 

do Projeto para a Educação do Senhor de Sainte-Marie, que Rousseau “sem ter a celebridade 

que viria a alcançar anos mais tarde, já trazia consigo uma sólida bagagem constituída de 

leituras sistemáticas”. 

Vale lembrar que quando Rousseau parte para Lyon com a finalidade de educar as 

duas crianças, ele “se faz pedagogo por vocação e não por ambição” de maneira que esse 

evento é uma aplicação direta de um projeto concebido previamente, filosoficamente 

consistente, “aliando a especulação abstrata à realidade concreta e, ainda que bem distante da 

elaboração sofisticada de Émile, já reflete um sistema definido e autônomo, se não 

independente” (ROUSSEAU, 1994, p. 7-8). 

Ao analisarmos mais de perto o Projeto para a Educação do Senhor de Sainte-Marie 

(ROUSSEAU, 1994), aparecem como fonte de sua orientação político-pedagógica autores 

como Puffendorf, Grotius, de modo ostensivo e, de maneira indireta, M. Montaigne. Esse 
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último contribui teoricamente de modo decisivo na construção do projeto por meio do ensaio 

Da educação das crianças (MONTAIGNE, 1980). Escreve Montaigne: 

 

Mas na realidade disso só entendo que a maior e a mais importante dificuldade da 

ciência humana parece residir no que concerne à instrução e à educação da criança. 

O mesmo acontece na agricultura: o que precede à semeadura é certo e fácil: [...] 

Mas depois de brotar o que se plantou, difíceis e variáveis são as maneiras de tratá-

lo (MONTAIGNE, 1980, p.72). 

 

Rousseau não negligenciou esse esforço teórico de seus antecessores, de tal modo 

que, logo na primeira página do Projeto para a Educação do Senhor de Sainte-Marie 

(ROUSSEAU, 1994), ele afirma que, ante tal trabalho, faz-se necessário, como primeira 

tarefa, conhecer bem os sujeitos com que ele irá lidar, isto é, as duas crianças. Esse “conhecer 

bem”, assim como na agricultura, significa estudar em que ponto de maturação se encontram 

as virtudes a ser potencializas e quanto de intemperança deverá ser corrigida. 

Ainda nesse pequeno projeto, encontramos a arquitetura do que será desenvolvido 

em Emílio. Escreve Rousseau: “o objetivo que devemos nos propor na educação de um jovem 

é o de formar-lhe o coração, o juízo e o espírito; e isto na ordem que estou citando” 

(ROUSSEAU, 1994, p. 45). Em outras palavras, Rousseau está antecipando o que no Emílio 

se traduzirá nas etapas do desenvolvimento psicológico da personagem principal. Mais 

adiante, Rousseau aponta os possíveis resultados que esse preceito pode gerar: 

 

A retidão do coração, quando fortalecida pelo raciocínio, é a fonte da exatidão do 

espírito: um homem de bem quase sempre pensa exato, e quando se é acostumado 

desde a infância a não desconsiderar a reflexão e a só se entregar ao prazer presente 

depois de ter ponderado suas consequências e pesado as vantagens e os 

inconvenientes, se possui, com um pouco de experiência, quase todo o cabedal 

necessário para formar o entendimento. Parece, com efeito, que o bom senso 

depende mais ainda dos sentimentos do coração do que das luzes do espírito, e 

constata-se que as pessoas mais sábias e mais esclarecidas nem sempre são aquelas 

que se comportam melhor nos assuntos da vida (ROUSSEAU, 1994, p. 61). 

 

Dito de outro modo, três são as potencialidades a ser desenvolvidas no indivíduo, a 

saber: a formação adequada da sensibilidade, do raciocínio e, por último, da consciência. 

Essas três etapas serão objeto de análise no na seção subsequente, quando trataremos do 

exame de Emílio. 

A esse respeito, ressaltamos que o trabalho de reflexão sobre a educação não se 

esgota nesse pequeno projeto. No verbete Economia (Moral e Política), publicado na edição 

da Enciclopédia, dirigida por Diderot e D’Allambert (2015), Rousseau demonstra sua 
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preocupação com a tarefa educacional ao analisar as distâncias e as aproximações entre a 

economia doméstica e a economia política. Segundo Rousseau (2003d, p. 226): 

 

Formar cidadãos não é trabalho de um só dia; para termos homens precisamos 

educá-los quando ainda são crianças. Dir-se-á talvez que quem governa homens não 

deve esperar uma perfeição maior do que a permitida pela sua natureza, não deve 

esperar aquilo que não são capazes. [...] mas é preciso concordar também em que, se 

os homens não forem ensinados a não amar certas coisas, será impossível ensiná-los 

a amar algumas mais do que outras – a preferir o que é genuinamente belo ao que 

não passa de uma deformidade. 

 

Embora nesse trecho Rousseau esteja claramente pensando nas consequências 

políticas e sociais da prática educativa, no pano de fundo, podemos notar sua preocupação 

com a dimensão ética da formação dos indivíduos. Essa preocupação atravessa toda a reflexão 

de Rousseau sobre a educação. 

Em outro texto, seu celebrado romance Júlia ou a Nova Heloísa, Rousseau (1994b) 

também não deixou de registrar seu cuidado para com o tema da educação. Diz ele nesse 

romance que “é desde o nascimento que deve começar sua educação” (ROUSSEAU, 1994b, 

p. 485) e faz a clara distinção entre o papel da educação familiar, ou seja, aquela que “prepara 

a criança para ser educada”, da oferecida de modo formal, dirigida para a formação da 

sensibilidade, da consciência e da razão.  

É, também, nesse texto que Rousseau “inventa” a infância e anuncia seu estatuto 

próprio. Escreve Rousseau prenunciando o que viria mais tarde a ser objeto de exaustiva 

análise em Emílio: 

 

A natureza, continuou Júlia, quer que as crianças sejam crianças antes de serem 

homens. [...]. A infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir, que lhe são 

próprias. Nada é menos sensato do que a elas querer substituir as nossas e preferiria 

exigir que uma tivesse cinco pés de altura a exigir que tivesse julgamento aos dez 

anos (ROUSSEAU, 1994, p. 486). 

 

É a primeira vez que a dimensão física e espiritual da condição infantil da 

humanidade é explorada dessa maneira e que uma rudimentar psicologia infantil começa a se 

constituir. Essa “descoberta” da dimensão da infância está assentada, de algum modo, no 

pensamento de Michel de Montaigne (1980, p. 76), como podemos ver no seguinte trecho: 

“Assim os homens: que pouco custa semeá-los, mas depois de nascidos, educá-los e instruí-

los é tarefa trabalhosa e temível”. 

O paralelo que Montaigne estabelece entre a educação e os temas relativos à natureza 

aproximam-se, em muito, do que Rousseau utiliza em seus escritos chamados pedagógicos. 
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Em outra passagem do ensaio Da educação das crianças, de Montaigne (1980, p. 76), esse 

fato fica ainda mais claro: “Os filhotes de ursos e de cães mostram sua tendência natural; os 

homens, porém, metendo-se desde logo em hábitos preconceitos, leis, mudam ou mascaram 

facilmente”. De modo mais sistemático, quem irá explorar, como bem disse Starobinski 

(2011), a “transparência” da condição natural e a opacidade trazida pelo estabelecimento 

sociedade será o filósofo de Genebra. 

A Educação também está no fundo do debate travado entre Rousseau e D’Alembert 

nos anos 1758-1759 em torno do verbete “Genebra” publicado na Enciclopédia. Nesse 

verbete, D’Alembert defende a abertura de um teatro no seio de Genebra com vista a refinar 

espiritualmente o povo dessa pequena República. O teatro, segundo D’Alembert, teria por 

finalidade fazer reunir em Genebra a “sabedoria da Lacedemônia à polidez de Atenas” 

(DIDEROT; D’ALEMBERT, 2015, p. 158). Rousseau diverge de modo retumbante ao editor 

de a Enciclopédia. Segundo Rousseau, a decisão da República de não permitir o teatro em seu 

solo tem por finalidade preservar a educação e as virtudes de seu povo. Um teatro provocaria, 

entre outros aspectos, a corrupção moral de seus indivíduos, pois “[...] a arte do comediante, 

por definição, é artificial. Só pode ser nefasto para a personalidade o disfarce imposto aos 

sentimentos” (ROUSSEAU, 1958, p. 329). Nesse sentido, Rousseau aproxima-se e muito de 

Platão, ao analisar as consequências políticas e morais de uma ação promovida no âmbito da 

relação artístico-educacional, tal como o teatro. 

Ademais, o tema da Educação não ficou restrito apenas à critica às formas de 

manifestações como o teatro. Na interseção entre arte e ética, Rousseau também explorou a 

Educação com suas composições para ópera. Em O Adivinho da Aldeia, por exemplo, 

Rousseau (2001, p. 14) evoca os princípios da condição natural do homem e ressalta que, no 

espaço em que tais elementos são de certo modo preservados (a aldeia), os sentimentos como 

o amor são mais sabiamente sentidos do que nos locais em que a originalidade dos primeiros 

se perdeu (a cidade): 

 

L'art à l'Amourest favorable, 

Et sans art l'Amoursait charmer; 

A la ville on est plus aimable, 

Au village on saitmieux aimer. 

Ah! pourl'ordinaire, 

L'Amour ne saitguère 

Cequ'ilpermet, cequ'ildéfend; 

C'estun enfant, c'est un enfant
7
. 

                                                 
7
“A Arte favorece o Amor, / Mas sem artifício o Amor sabe encantar; / Na cidade se é mais amável, /Na aldeia 

sabe-se melhor amar. /Ah! em geral /O Amor pouco sabe /O que permite, o que proíbe; /É uma criança, é uma 

criança”. Tradução de Ana Luiza Camarani, Adalberto Luis Vicente, José Oscar A. Marques (2001). Le devin du 



38 

 

 

 

Está implícito que, no paralelo que Rousseau estabelece entre a cidade e a aldeia, é o 

modelo de educação que produz esses efeitos diametralmente opostos.  

Num primeiro relance, podemos nos perguntar: como um homem que se opôs à 

instalação de um teatro pode elaborar um tipo de arte típica de um teatro? A resposta 

encontra-se no próprio Rousseau. Ele alega que propõe que as manifestações artísticas, em 

vez de explorarem as vicissitudes do homem promovidas pelas grandes óperas de Paris, 

deveriam se voltar para as expressões culturais do povo do campo, àquelas que exaltam as 

virtudes do homem natural. 

Em um texto publicado postumamente sob o título Ensaio sobre a origem das 

línguas – no qual se fala da melodia e da imitação musical
8
, Rousseau (1973e) trata de outro 

importante aspecto da tarefa educativa, que é a origem e o desenvolvimento das diversas 

línguas. Nesse caso, mais uma vez, vamos encontrar Rousseau vasculhando o mundo 

cognitivo de maneira direta, quando afirma que: 

 

A reflexão nasce das idéias comparadas; a pluralidade dessas idéias é que leva à 

comparação. Que vê um único objeto não pode fazer comparações. Quem vê 

somente um pequeno número de objetos e, desde a infância, sempre os mesmos, 

também não os compara, porque o hábito de vê-los impede a atenção necessária para 

examiná-los. À medida, porém, que nos impressiona um objeto novo, queremos 

conhecê-lo e procuramos relações entre ele e os que já conhecemos. Assim 

aprendemos a conhecer o que está sob os nossos olhos e somos levados, pelo que é 

estranho, a examinar aquilo que nos interessa (ROUSSEAU, 1973e, p. 181). 

 

Segundo Streck (2008, p. 23), sempre vamos perceber um Rousseau atento ao 

desenvolvimento físico e espiritual do homem ao “encontrá-lo estudando os tipos de choro, 

observando suas brincadeiras, sua linguagem ou modos de raciocínio em diferentes fases de 

seu crescimento”.  

Nas Confissões, Rousseau (2008) esclarece o método que empregou no seu processo 

de autoformação e que vemos refletido em suas obras. Escreve ele:  

 

Começava por qualquer livro de filosofia, como a “Lógica” de Port Royal, o 

“Ensaio” de Locke, Malebranche Leibniz, Descartes e etc. Depressa me apercebi 

que esses autores viviam em perpétua contradição entre si, e concebi o quimérico 

projeto de os pôr em acordo, projeto que me fatigou muito e me tomou muito tempo. 

Quebrava a cabeça e não adiantava um ponto. Enfim, renunciando a mais esse 

método, empreguei outro infinitamente melhor, ao qual atribuo tudo quanto posso 

ter progredido apesar de minha falta de capacidade; porque é certo que nunca tive 

                                                                                                                                                         
village data de 1752 e foi representada pela primeira vez em 18 de outubro de 1752, em Fontaine bleau, e contou 

com a ilustre presença do Rei Luís XV. 
8
 Utilizaremos o ano de 1759 como a possível data de finalização da obra, considerando os estudos de Louis-

Germain Petitain, Comentador Científico de Oeuvres Complètes de J. J. Rousseau. 
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muita queda para o estudo. Ao ler cada autor, resolvi adotar e ler todas as suas idéias 

sem misturar as minhas nem as outrem e sem nunca discutir com ele. Disse comigo: 

comecemos por formar um armazém de ideais, verdadeiras ou falsas, mas claras, 

esperando que minha cabeça fique bem provida delas para poder então comparar e 

escolher (ROUSSEAU, 2008, p. 229). 

 

Com isso, Rousseau nos mostra que, embora seu pensamento educacional contenha 

uma boa dose de originalidade e de autenticidade, ao assumir que se serviu do “armazém de 

ideias” constituído duramente pelos seus antecessores, o pensador não é um criador de 

conceitos, ao estilo fiat lux, mas alguém que progride na dialética do esclarecimento pensando 

o pensamento já pensado. 

Essa foi, em linhas gerais, um ligeiro panorama do longo processo de gestação e 

maturação de Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a). Com isso em tela, queremos 

dizer que, seja de forma direta ou indireta, o pensamento pedagógico de Rousseau não se 

esgota no Emílio e isso demonstra, de certo modo, que há uma conexão sistêmica entre os 

temas no conjunto da obra literária e artística desse autor. Essa conexão, embora apresente 

alguns paradoxos internos, mostra-se muito mais como revisão e ampliação de conceitos do 

que mera mudança de opinião. 

 

 

3.1 AS CIRCUNSTÂNCIAS DA COMPOSIÇÃO DE EMÍLIO OU DA EDUCAÇÃO 

 

 

Rousseau é considerado a “pena mais forte e destrutiva da Europa” (EDMONDS; 

EIDINOW, 2008, p. 317), seu pensamento é um importante ponto de reflexão sobre a crença 

ingênua de que o desenvolvimento do conhecimento técnico e científico nos conduziria a um 

regime moral que trouxesse a definitiva pacificação dos povos. Dizia ele, em seu Emílio, que 

“Aproximamo-nos do estado de crise e do século das revoluções” (ROUSSEAU, 2014a, p. 

260). 

Ao lado da crítica radical ao status quo de seu tempo, Rousseau oferece os princípios 

que servirão de estrada para caminhos mais condizentes com a condição humana. Para ele, a 

verdadeira natureza humana estava eclipsada por uma poeira de cultura que considerava 

muito mais a pequenez da pequena ética (étiquette) à grandeza de uma vida voltada para a 

formação de moral (ética) do homem. No patético jogo entre o parecer e o ser, o ser estava em 

segundo plano. 
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Não sendo homem de um só lugar, colheu de suas experiências elementos que 

constituem as bases de seu pensamento. Genebra, Paris, Montmorency e Ermenonville são 

algumas das principais paradas de nosso filósofo que percorreu parte da Europa e viveu como 

um verdadeiro caminhante solitário. Diante desse quadro, percebemos que Rousseau 

experimentou um modus de vida de amplo espectro, isto é, desde a pacata vida dos pequenos 

vilarejos à requintada etiqueta parisiense que condensava um caldo cultural diversificado. 

Essa experiência o marcará profundamente, pois segundo Edmonds e Eidinow (2008, p. 

168),“Rousseau associava as negras fumaças da cidade com a escuridão dos corações dos 

homens”. 

No Emílio, Rousseau (2014, p. 260) considera “impossível que as grandes 

monarquias da Europa ainda durem muito tempo; todas elas brilham, e todo estado que brilha 

está em seu declínio”. Essa é a síntese da fotografia do movimento histórico, social e cultural 

em que vivia Rousseau. Não é à toa esse mau presságio ao declarar que os governos da 

Europa, em especial na França, entrariam, mais cedo ou mais tarde, em profunda agonia. 

Verifica-se que essa intuição estava certa, porque ela antecipou a Revolução que iria pôr fim 

ao Ancien Regime em todo o continente europeu. 

De fato, essa intuição não foi recebida profeticamente. Rousseau leu muito bem os 

sinais dos tempos para chegar a essa constatação. Segundo Schiling (1978), o desenho 

institucional do Estado Francês contava com três partes, a saber: o clero, composto por 130 

mil indivíduos; a nobreza, com 350 mil pessoas, das quais 20.000 compunham a aristocracia; 

e o chamado Terceiro Estado, formado pela pungente burguesia, que totalizava cerca de 3 

milhões de indivíduos. À margem dessa divisão de classes, herança do mundo feudal, estava 

uma imensa massa de trabalhadores da indústria e do campo que somava 22 milhões e que 

vivia em condições precárias. 

Ademais, foi no século XVIII que importantes novidades entraram na vida das 

classes dominantes. O progresso da vida material foi aventado pela introdução de novos bens 

de consumo, tais como o açúcar; o tabaco e o cacau da América
9
; e o café da Arábia. O 

refinamento no vestuário e no mobiliário, em geral, entrou em voga. A esse respeito, 

Seignobos (1938, p. 308) aponta que: 

 

A condição dos trabalhadores assalariados não melhorara na indústria nem na 

agricultura. Os companheiros de oficio e os operários das manufaturas, obrigados a 

aceitar as condições impostas pela arbitrariedade dos patrões, recebiam salários 

                                                 
9
 Segundo Braudel (1995, p. 222), “em Paris, em 1768, diz-se que os grandes o tomam algumas vezes, os velhos 

com frequência, o povo nunca”, em referência ao consumo do chocolate.  
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muito baixos, fixados pelo hábito e tornados insuficientes em consequência da 

elevação dos preços dos gêneros necessários à vida. 

 

Segundo Braudel (1995), a introdução desses bens de consumo não penetrou na vida 

das pessoas comuns e serviu muito mais como elemento de distinção social do que como 

promotor da qualidade de vida do povo.  

Ainda segundo Schiling (1978), do ponto de vista da distribuição da propriedade de 

terras, 45% dos melhores latifúndios estavam concentrados nas mãos de 0,5% da população, 

isto é do Rei, da nobreza e do clero. A nascente, porém poderosa classe burguesa, controlava 

aproximadamente 20% das terras, enquanto 87,81% da população acotovelava-se nos 35% de 

terras restantes da nação.  

Nesse plano altamente desequilibrado, no qual 80% da população se ocupam da 

agricultura e produzem praticamente toda a riqueza que alimenta os cofres do Estado, os 

padrões de vida do homem comum são muito precários. Segundo Martineau (2014, p. 136), 

“grande parte dos camponeses vive constantemente à beira da miséria”. Contribui para isso a 

ausência de estradas para escoar a produção do trigo, o que dificultava sobremaneira o 

comércio dessa que era a base da alimentação do povo comum. 

Sobre a economia do Ancien Regime, encontramos o monarca e sua corte que, às 

vésperas da revolução, drenavam recursos da ordem de 35 milhões e 666 mil libras, o que 

significava 20% do total dos gastos do Estado. Essa brutalidade só poderia gerar uma coisa: 

convulsão social. 

Não bastasse a elevada concentração de terra nas mãos de poucos, a carga tributária 

imposta aos que de fato eram as forças produtivas ativas da sociedade era escorchante. 

Registram-se, nesse período, dezessete tipos de tributos impostos ao povo (impostos reais, 

feudais e eclesiásticos). Do montante recolhido, 80% do tributo concentrava-se no Estado, 

15% era distribuído às autoridades eclesiásticas e 5% era reservado ao senhor local. 

Essa realidade atingiu o filósofo de Genebra em cheio. Nas Confissões, encontramos 

uma passagem que pode traduzir esse cenário para uma situação real vivida pelo autor. 

Rousseau conta sobre uma de suas primeiras experiências quando chegou ao solo francês:  

 

Depois de muitas horas de caminhada inútil, cansado e morrendo de fome, entrei na 

casa de um camponês, a qual não tinha boa aparência, mas que era a única que eu 

via nos arredores. Pensava que ali era como em Genebra ou na Suíça, em que todos 

os habitantes arranjados estão em estado de exercer a hospitalidade. Pedi a esse que 

me fornecesse um jantar, mediante paga. Ofereceu-me leite com nata e um grosso 

pão de centeio, dizendo que era tudo que tinha. Bebi o leite deliciosamente e comi o 

pão com palha e tudo; mas não era o bastante para um homem morto de cansaço. O 

camponês, que me examinava, inteirou-se da verdade de minha história à vista de 
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meu apetite. Logo depois de me dizer que via bem que eu era um rapaz honesto que 

não estava ali para vendê-lo, abriu um pequeno cômodo ao lado da cozinha, desceu, 

e veio um momento depois com um bom pão de trigo, um presunto que, apesar de eu 

já ter comido, era muito apetitoso e uma garrafa de vinho, cujo aspecto me alegrou 

mais que o resto. Acrescente-se a isso uma omelete bem grossa, e fiz um tal jantar 

como nunca um caminhante fez. Quando chegou a hora de pagar, voltaram-lhe a 

inquietação e os receios. Não quis meu dinheiro, repeliu-o com uma extraordinária 

perturbação, e o engraçado é que eu não podia imaginar do que tinha ele medo. 

Enfim, disse, tremendo, essas terríveis palavras: “cobrador” e “rato de adega”. Fez-

me compreender que escondia o vinho por causa das aides
10

, que escondia o pão por 

causa da taille
11

, e que seria um homem perdido se descobrissem que ele não morria 

de fome (ROUSSEAU, 2008, p. 166-167). 

 

Essa experiência vivida por Rousseau marcou-o profundamente, pois, conforme ele 

mesmo escreve, “Foi esse o germe desse ódio inextinguível que depois se desenvolveu no 

meu coração contra as vexações que sofre o desgraçado povo e contra seus opressores” 

(ROUSSEAU, 2008, p. 167). Vale destacar que, dentre todos os ilustres do iluminismo 

francês, Rousseau é o único que nasceu em uma pátria Republicana. Esse fato irá imprimir 

caracteres indeléveis em seus textos e foi o que provocou o seu estranhamento ao constatar a 

divergência entre o modo de vida dos franceses e dos genebrinos
12

 nessa passagem de suas 

Confissões. Em seus escritos, Paris e Genebra se tornaram os modelos de cidade que 

atravessam toda a obra de Rousseau. De um lado, está Paris como o ponto alto do processo 

civilizatório e que eclipsou definitivamente a verdadeira natureza humana; de outro lado, está 

Genebra, uma pequena cidade, afastada da efervescência dos grandes centros de comércio, 

que preserva um modo de vida mais pacato e conforme os princípios naturais propostos por 

Rousseau. 

Essa trajetória elevou a monarquia ao ápice do refinamento e requinte cultural de 

todo o mundo. Em contrapartida, esgotou o povo, deixando-o em situação de extrema 

pobreza, começando esse processo pelo menos 100 anos antes. Medidas como a do ambicioso 

Luís XIV, o Rei Sol, de construção do Palácio de Versalhes; a perda da Guerra dos Sete Anos, 

empreendida por Luís XV; e a desastrosa campanha francesa na Guerra de Independência dos 

Estados Unidos, por Luís XVI, em sintonia com a vida opulenta das classes dominantes, 

levaram inevitavelmente ao esvaziamento dos cofres do Estado. 

                                                 
10

 Aides (Ancien Régime): taxas indiretas, notadamente sobre vinhos e bebidas alcoólicas. Abolida em 1790. 

Glossário da Revolução Francesa, Tradução livre Luiz Arnaut – UFMG. 
11

 Taille (Ancien Régime): principal imposto real direto, criado em 1439. A sua base variava: nas regiões de taille 

pessoal, era baseada nos bens móveis; nas de taille real (em geral no sul da França), sobre a terra. Glossário da 

Revolução Francesa, Tradução livre Luiz Arnaut – UFMG. 

 
12

Embora Rousseau tenha deixado registrada sua admiração por Genebra e sua administração, D’Alembert, no 

artigo Genebra, publicado na Enciclopédia (2015), afirma que em verdade se trata de uma cidade sob o império 

de uma pequena oligarquia e que apresentava classes bem determinadas, a saber: cidadãos, burgueses, nativos, 

habitantes e súditos, de modo que só a primeira possuía a integralidade dos direitos políticos. 
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De modo mais sistemático, no verbete Economia (Moral e Política), Rousseau 

(2015) demonstra sua compreensão acerca desse processo exploratório do povo pela 

concupiscência cortesã e pelo acúmulo de divisas de boa parte da burguesia. Segundo ele: 

 

O comércio e a indústria atraem para as capitais todo o numerário do campo, e, 

como o imposto destrói a proporção que devia existir ainda entre as necessidades do 

agricultor e o preço de seu trigo, o dinheiro vai sem cessar e nunca volta; quanto 

mais rica for a cidade, mais miserável será o país (ROUSSEAU, 2015, p. 136). 

 

No Projeto de Constituição para a Córsega, Rousseau (2003c) descreve os efeitos 

nefastos desse modelo econômico, sustentado na Europa, não apenas pelo empobrecimento da 

massa camponesa em favor das elites mas também por conduzir o povo à corrupção moral, 

pois: “Em consequência, os campos se despovoam e as cidades se enchem de vagabundos; aos 

poucos começa a faltar o pão, aumenta a miséria pública, acompanhada da opulência dos ricos 

e aos poucos se acumulam todos os vícios que causam por fim a ruína das nações” 

(ROUSSEAU, 2003c, p. 200). 

Considera Rousseau (2003c, p. 200) todo o “sistema de comércio como destrutivo da 

atividade agrícola”, em virtude de que para “que a lavoura se pudesse sustentar com esse 

sistema seria necessário que o lucro das vendas fosse dividido igualmente entre o comerciante 

e o lavrador”. Os avanços trazidos para a área da economia e administração dos povos, assim 

como o progresso das ciências e das artes, não representavam condição necessária para a 

qualidade de vida das pessoas e seus efeitos, do ponto de vista da moral, não se traduziam em 

aperfeiçoamento moral, muito pelo contrário. 

Nessa perspectiva, abrimos um parêntese a respeito dessa capacidade de observação 

da concretude da realidade e da elaboração de um pensamento crítico sobre ela, como faz 

Rousseau. Suas páginas encerram o pensamento de um filósofo que, por estar em profunda 

sintonia com o seu tempo, é capaz de estabelecer duras críticas a seu século, a sua sociedade, 

a sua cultura. Nesse sentido, a obra de Rousseau é uma “singular relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias” (AGAMBEN, 2009, p. 59). 

Rousseau apresenta-se como alguém que, em profunda sintonia com seu tempo, não coincide 

exatamente com ele e é por esse sutil “anacronismo, que ele é capaz, mais do que os outros, 

de perceber e apreender seu tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 58-59). 

Isso se verifica, em certa medida, pelo fato de haver no círculo iluminista, o qual 

Rousseau frequentou inicialmente, certo otimismo em relação ao avanço da razão e na crença 

de que ela poderia, em certa medida, vencer o obscurantismo e conduzir a humanidade para 
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um novo patamar ético. Rousseau (1973c) desconfiou desde o princípio dessas ideias, 

revelando, na obra Discurso sobre as Ciências e as Artes, sua capacidade de ver o que os 

demais não viam e, por isso, tornou-se uma voz dissonante entre os homens de letra de sua 

época. 

O ferro que marca, marca pela intensidade de seu calor e não pela força com que se 

impõe ao objeto a ser marcado. Segundo Todorov (2008, p. 9), foi nesse período que “pela 

primeira vez na História, os seres humanos decidem tomar nas mãos seu destino e colocar o 

bem-estar da humanidade como objetivo principal de seus atos”. Nesse sentido, Rousseau, em 

seus 23 anos de trabalho empregados em Emílio, oferece uma obra que imprimiu, e ainda 

imprime, as linhas mestras do pensamento pedagógico contemporâneo. 

Sob esse viés, argumentamos que o pensamento político e educacional de Rousseau, 

longe de ser apenas uma teoria desacoplada da realidade é, pelo contrário, uma teoria nutrida 

e ancorada no movimento das coisas. Passemos agora ao exame do ambiente educacional que 

serviu de substância para o tema da educação na obra rousseauniana. 

 

 

3.2 EMÍLIO E O PANORAMA DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XVIII 

 

 

Cambi (1999, p. 199) argumenta que, com a Modernidade, inaugura-se a chamada 

pedagogia social, que se reconhece “como parte orgânica do processo da sociedade em seu 

conjunto, na qual ela possui uma função insubstituível e cada vez mais central: formar o 

homem-cidadão e formar o produtor [...] o dirigente”. Essa nova tarefa imposta por esse novo 

tempo à educação demanda uma nova arquitetura para essa instituição. Esse desafio passa por 

escrever um novo modelo educacional que atenda o projeto do novo homem gestado por esse 

período histórico e é no século de Rousseau que o processo de revisão institucional chega a 

seu termo. Ainda segundo Cambi (1999, p. 326), é no século XVIII que “à educação é 

delegada a função de homologar as classes e grupos sociais, de recuperar todos os cidadãos 

para a produtividade social, de construir em cada homem a consciência de cidadão”. 

No plano histórico, esse processo vai ganhando densidade em várias medidas, sendo 

instituído pelos governos mais progressistas da Europa, como, por exemplo, o decreto real de 

Frederico I (1717), na então Prússia, que estabeleceu o primeiro sistema educacional europeu 

que previa a obrigatoriedade do ensino primário para que as crianças ficassem dos 5 aos 13-14 
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anos na escola, com a dispensa das despesas para as famílias que eventualmente não 

pudessem pagar os estudos de seus filhos e punições aos que desrespeitassem a 

obrigatoriedade. 

Na Áustria, após a expulsão dos jesuítas, em 1764, o governo central implementa 

uma série de reformas na educação, de modo que “todo o ensino se propõe ser um 

instrumento do Estado para formar cidadãos e funcionário” (CAMBI, 1999, p. 333). Na 

Rússia de Catarina, reformas inspiradas no modelo austríaco também ocorreram e se registra, 

no ano de 1786, a criação de “escolas elementares estatais e um liceu; os professores eram 

estatais e os livros eram aprovados pelo Estado” (CAMBI, 1999, p. 334). 

Na França em que viveu Rousseau, segundo Cambi, esse movimento de reformas 

não atingiu todos os níveis da Educação. Verifica-se alguma mudança apenas no que hoje 

chamamos de ensino superior com o reconhecimento, no século XVIII, de instituições como o 

Jardim do Rei (1671), o Colégio Real (1530), a Escola de aperfeiçoamento para Engenheiros 

(1747), a Escola de Minas (1780), a Escola de Arquitetura (1766), a Escola Militar (1751) e a 

Escola de Engenharia (1748), numa primeira tentativa de se descolar da Igreja e se aproximar 

da ciência. É evidente que todas essas medidas estão centradas no que hoje chamamos de 

Ensino Superior e não penetravam facilmente nas camadas populares. 

Em termos concretos, o sistema de ensino, de uma maneira geral, era muito precário. 

Embora houvesse incentivo do poder central às escolas, não estavam sob sua responsabilidade 

a organização e o financiamento da educação nacional. Na prática, não havia escolas das 

regiões afastadas dos grandes centros. Nas grandes cidades, as pequenas escolas eram 

financiadas pela igreja e pelas famílias e os estudos não possuíam regularidade nem 

continuidade. 

No que diz respeito ao ensino primário e secundário, de acordo com Cambi (1999, p. 

335), mesmo com a saída de cena dos jesuítas, a educação nesses níveis se persevera nas 

mãos dos padres católicos. De modo geral, a escola do setecentos na França é basicamente 

centrada no ensino do latim, da lógica e de filosofia escolástica, com o quase total eclipse de 

conteúdos relacionados à nova ciência. Cambi (1999, p. 331) ilustra o ardente desejo dos 

reformistas da educação nos seguintes termos: 

 

O ataque à prática escolar dos colégios é radical e sublinha-se, em particular, a não 

utilidade de sua cultura: alheia às línguas modernas, às ciências experimentais, à 

história e à geografia nacional, à filosofia empirista e crítica. A crítica dos currícula, 

porém, estende-se também à prática didática, atacando o nível médio (= medíocre) 

que o ensino deve atingir, em prejuízo das “inteligências mais abertas”. 
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Esse descompasso entre a escola e o movimento autônomo da sociedade não passa 

despercebido pelo filósofo de Genebra. Nas Confissões, Rousseau (2008) escreve um 

comentário sobre sua breve passagem no Colégio Católico do Espírito Santo de Torino que, 

em certa medida, representa o sentimento dos intelectuais da época em relação aos colégios: 

“O pouco que sei aprendi-o só, como veremos depois. Meu espírito, que se impacienta com 

qualquer espécie de jugo, não se pode sujeitar à lei do momento. O próprio medo de não 

aprender me impede de estar atento” (ROUSSEAU, 2008, p. 128). 

É nesse quadro que surgem os militantes do iluminismo francês, cuja bandeira 

principal centrava-se na defesa de uma educação exclusivamente gerida pelo estado, laica, e 

que buscasse “educar humanamente todos os homens” (MANACORDA, 1989, p. 236). 

Atesta esse fato, de acordo com Cambi (1999), os textos de La Chalotais, Essai 

d'éducationnationale ou Plan d'études pour la jeunesse (1763); Condorcet e seu Relatório e 

Projeto de Decreto Sobre a Organização Geral da Instrução Pública (1792); e o verbete 

Colégios, publicado na Enciclopédia, de D’Alembert que “indica com decisão os limites da 

cultura e da formação presente nos colégios” (CAMBI, 1999, p. 351), só para citar os textos 

mais graves. 

Mesmo nesse ambiente de debate acalorado sobre o tema da educação incitado pelo 

ciclo intelectual da época, no terreno real, os processos de alfabetização da população 

apresentavam dados muito baixos. As implicações desse contexto escolar adverso se 

verificam no fato de que, às vésperas da Revolução de 1789, apenas 47% dos homens e 27% 

das mulheres sabiam assinar o registro de casamento. 

Ante os ataques desferidos pelos pensadores das luzes e a resistência conservadora 

que dominava o sistema educacional, Rousseau surge como aquele que vai, de fato, propor 

princípios para uma nova educação. No prefácio ao seu Emílio, magistralmente, Rousseau 

(2014a, p. 3-4) declara seu lugar de fala nesse processo:  

 

Pouco falarei da importância de uma boa educação; tampouco me deterei provando 

que a educação hoje corrente é má; mil outros o fizeram antes de mim, e não me 

agrada encher um livro com coisas que todos já sabem. Observei apenas que, há 

infinitos tempos, todos protestam contra a prática estabelecida, sem que ninguém se 

preocupe em propor outra melhor. 

 

Sem reservas, Rousseau critica, ao mesmo tempo, o sistema estabelecido e as ideias 

supostamente sem substância que os reformistas propunham, pois “apesar de tantos escritos 

que, segundo dizem, só tem por fim a utilidade pública, a primeira de todas as utilidades, que 

é a de formar os homens, ainda está esquecida” (ROUSSEAU, 2014a, p. 4). Está, desse modo, 
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decretado o condicionante vital e necessário à formação do cidadão, isto é, à formação do 

homem. 

Em outros termos, a análise de Rousseau concentra-se na crença de que uma 

Educação gerida pelo Estado pudesse gestar um novo homem de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pelos Iluministas, ou seja, na “possibilidade de plasmar o novo Homem de fora 

para dentro” (DOZOL, 2006, p. 18). Na contramão, Rousseau propõe como alternativa “ao 

invés de imprimir, do exterior, uma forma para a alma, a nova educação será sensível aos 

movimentos que emanarem do interior desta alma” (DOZOL, 2006, p. 18). 

Esse debate, em verdade, é intrínseco à dificuldade que o próprio termo traz e que 

repercute nessa tensão entre Rousseau e os Iluministas. Segundo Martins (2005), o vocábulo 

“educação” entra em trânsito no século XVII e possui pelo menos duas acepções, a saber:  

 

Educação é a forma nominalizada do verbo educar. Aproveitando a contribuição de 

Romanelli (1960), diremos que educação veio do verbo latim educare. Nele, temos o 

prevérbio e- e o verbo ducare, dúcere. No itálico, donde proveio o latim, dúcere se 

prende à raiz indo-européia DUK-, grau zero da raiz DEUK, cuja acepção primitiva 

era levar, conduzir, guiar. Educare, no latim, era um verbo – que tinha o sentido de 

criar (uma criança), nutrir, fazer crescer (MARTINS, 2005, p. 36). 

 

Em outros termos, no que diz respeito ao trabalho educacional, edúcere traduz-se 

como o ato de estimular os elementos constitutivos do indivíduo de modo a transformar a 

virtualidade de suas potencialidades em ação ante o mundo. Nota-se que, nessa primeira 

acepção, a ação educativa é predominantemente centrada naquele que aprende. Educare, por 

sua vez, consiste na tarefa de transladar o indivíduo de uma posição inicial para outra de 

maior complexidade. Dessa perspectiva, desprende-se a concepção educacional que centra sua 

ação naquele que vai conduzir o crescimento daquele que aprende por um percurso 

predeterminado. 

Segundo Dent (1996), Rousseau recomenda que o processo educacional deva 

perceber que existe um curso determinado pela natureza humana que conduz ao bom 

ordenamento do corpo e do espírito. Nesse processo, o “papel do educador consiste em 

respeitar a integralidade desse desenvolvimento, em dar espaço e oportunidade para que ele 

ocorra em seu modo e tempo adequados” (DENT, 1996, p. 177). 

Essas distintas concepções, em certa medida, transformam-se em combustível para o 

debate da educação na época. Como bem disse Todorov (2008, p. 14), “as Luzes foram uma 

época mais de debate do que de consenso; de assustadora multiplicidade, aliás”. Distingue-se 
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facilmente a posição do filósofo de Genebra nessa dicotomia intrínseca ao termo ao passo que 

podemos detectar que ela atravessa todo o Emílio. 

O que seria a educação negativa, apresentada como método de formação ao longo da 

primeira etapa da educação do jovem aprendiz, senão a preparação das potencialidades 

naturais para posterior transformação em recursos de ação no mundo social? Rousseau, longe 

de ser um autor sobre o fazer pedagógico, na perspectiva de se pensar roteiros didáticos ou de 

desenhar uma arquitetura para o estabelecimento de uma nova escola, ocupa-se, 

especialmente no Emílio, de refletir sobre os fundamentos políticos, éticos e filosóficos para 

um novo modelo de Educação. 

Vale destacar que, de acordo com Durkheim (2010, p. 66), o papel daquele que 

desenvolve uma teoria sobre a educação não é o “de descrever ou explicar o que é, ou como 

tem sido, mas determinar o que dever ser” da realidade educacional. Os pensadores que se 

ocupam sobre a educação, ainda segundo Durkheim (2010, p. 66), desenvolvem teorias que 

exprimam “eis o que será preciso fazer” e não especulações do tipo “eis o que existe e por que 

existe”. Emílio é isto: um pensamento sobre o dever ser, como uma possibilidade concreta de 

um projeto reformista de Educação. 

Ao lado da concepção do termo “educação”, disputava-se, na época, o processo de 

secularização do ensino. Retirar a tarefa de educação da juventude das mãos dos padres era 

pauta urgente para os que faziam o círculo das luzes. Em certa medida, Rousseau, mesmo 

afastado dos que estavam no epicentro do debate, contribuiu sobremaneira com esse processo 

oferecendo Emílio como uma proposta alternativa. A sua concepção de “religião natural”, 

aliada ao conceito de “natureza humana”, era sintética. Ao mesmo tempo que afastava da 

educação o rígido dogmatismo imposto pela religião, oferecia caminhos, por meio da 

formação da sensibilidade, com abertura para a subjetividade se “re-ligar” com a possível 

causa criadora. 

Como podemos notar, Emílio não foi mais uma peça de erudição filosófica; foi antes 

um texto que estabeleceu um profundo diálogo com seu tempo. Rousseau enfrentou, de forma 

corajosa e original, as questões que se apresentavam e propôs possíveis soluções. Passemos 

em revista, de forma mais detalhada, o conteúdo de Emílio ou Da Educação.  
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3.3 DO QUE TRATA O EMÍLIO OU DA EDUCAÇÃO? 

 

 

Depois dessa ligeira introdução acerca dos aspectos históricos, sociais e filosóficos 

que serviram de anteparo para o projeto de educação na visão de Rousseau, apresentaremos, a 

seguir, um resumo do extenso livro de Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a), com a 

finalidade de preparar o leitor para a seção em que analisaremos como se articula a formação 

do homem e do cidadão. 

Conforme já mencionado, Emílio ou Da Educação é um grande projeto educacional 

elaborado por Rousseau (2014a), tendo como uma de suas finalidades prenunciar as teses do 

Contrato Social (ROUSSEAU, 1973d). Ambos com primeira edição em 1762, em virtude de 

problemas de edição e impressão da obra, o Emílio só veio a público meses depois do 

Contrato Social, desviando o encadeamento cronológico que o autor tinha cuidadosamente 

projetado. Emílio ou Da Educação trata de um projeto de formação moral do indivíduo. Nele, 

Rousseau descreve, de modo minucioso, todas as etapas de desenvolvimento físico e 

espiritual de Emílio, a personagem central de seu experimento pedagógico. 

No prefácio da obra, Rousseau afirma que o texto que ele traz a público consistia, 

inicialmente, apenas em um conjunto de orientações, mas que, ao ser construído, ganhou uma 

dimensão mais ampla. Desse modo, o Emílio ou Da Educação tornou-se um projeto 

educacional, distribuído em cinco livros, perfazendo mais de quinhentas páginas, nas quais 

Rousseau (2014a) descreve, com riqueza de detalhes, todas as etapas do processo formativo 

do indivíduo, iniciando na mais tenra idade até alcançar os vinte e cinco anos, momento em 

que esse aluno constitui um novo núcleo familiar. 

Diante disso, Rousseau inicia o Livro I separando a condição humana em dois 

estatutos, a saber: a ordem natural e a ordem civil. Em linhas gerais, o estado de natureza é 

“um estado que já não existe, que talvez nunca existiu, que provavelmente jamais existirá, e 

do qual, apesar de tudo, é necessário ter-se ideias justas, a fim de bem julgar o nosso estado 

atual” (ROUSSEAU, 1973b, p. 234), ou seja, trata-se de um estado hipotético da condição 

mais primitiva da humanidade. O estado civil, por seu turno, é para Rousseau um produto 

instituído pelo engenho humano e nasceu com a finalidade de preservar a espécie. 

Nessa direção, Rousseau (2014a) faz nesse livro a distinção entre três tipos de 

educação: a da natureza, dos homens e das coisas. Enquanto a educação da natureza consiste 

no desenvolvimento orgânico do indivíduo e de faculdades e a educação dos homens é a 
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orientação que é dada ao indivíduo no uso das faculdades naturais, a educação das coisas é a 

experiência adquirida no contato com os objetos que constituem a realidade. Dado que apenas 

sobre as duas últimas a tarefa pedagógica exerce alguma influência e quanto à primeira, nada 

se pode fazer, deve-se, portanto, direcionar a educação dos homens e a educação das coisas 

para a educação da natureza, haja vista a necessidade de aprimoramento do homem. Em 

termos práticos, Rousseau tratará nesse livro da educação da primeira etapa da vida do 

indivíduo. Isso compreende o período de zero a dois anos. Ele indica as condições 

geográficas, econômicas, climáticas, necessárias à formação do indivíduo, além de estabelecer 

uma forte crítica às instituições educacionais, bem como dos costumes praticados pela 

sociedade na educação das crianças de seu tempo. 

A partir desses pressupostos, o Preceptor, personagem que conduz a saga 

pedagógica, traçará de modo minucioso toda a trajetória formativa de Emílio, seu aluno, 

descrevendo, inclusive, as características necessárias para a condição de Preceptor. Emílio, 

conforme a exposição do Preceptor, possui os seguintes traços: deve nascer em um clima 

temperado, pois esse ambiente favorece uma boa formação física e intelectual; embora 

herdeiro de uma fortuna, reunirá em si todo o saber necessário para que dependa o mínimo 

possível de sua riqueza; é órfão, pois, desse modo, a autoridade natural de seus pais, uma vez 

transferida ao Preceptor, será um importante recurso pedagógico; e por fim, deve ter boa 

saúde, ser forte e robusto, já que o interesse é a formação de um indivíduo ativo, que seja 

capaz de gerir sua vida e de atuar propositivamente em sociedade. 

Em linhas gerais, o Livro I é composto de duas etapas do conjunto de diretrizes a ser 

seguidas antes e depois do nascimento do indivíduo. Na primeira etapa, o Preceptor detalha os 

cuidados que devem ser tomados antes do nascimento da criança. Isso abrange a escolha da 

ama de leite, embora o Preceptor afirme que esse costume social seja não natural e que o 

dever de amamentar caiba à mãe, observando-se os seguintes cuidados na sua escolha: é 

necessário que ela tenha dado à luz recentemente, a fim de adequar o tipo de leite à faixa 

etária da criança a ser amamentada; deve ter uma boa saúde física e uma alma equilibrada 

para que o seu leite seja saudável; deve ainda ter uma boa alimentação, à base de vegetais, e 

uma vida mais confortável; por fim, ela deve habitar o campo e não a cidade. 

Após o nascimento, o Preceptor discorre sobre os cuidados a ser tomados com a 

criança, pois ela terá influência direta na educação desse novo indivíduo. Orientações acerca 

do vestuário das crianças, criticando, inclusive, o uso de faixas e panos que impeçam o livre 

movimento dos membros dos recém-nascidos, propondo a substituição por roupas que 
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permitam o desenvolvimento adequado de seus membros. Sobre a higiene a ser adotada, deve 

constar de banhos frios, a fim de enrijecer o corpo e o espírito. Quanto à alimentação da 

criança antes da dentição, esta consiste no uso do leite e de sopa de vegetais, pois o uso de 

caldos à base de carne favorece o surgimento de diversas doenças. 

Além disso, o Preceptor adota uma série de medidas do ponto de vista da formação 

moral dessa nova criança. No início do processo de aquisição da linguagem oral pela criança, 

ora ela tende a exercer seu império por meio do choro e, assim, vai adquirindo o que quer; ora 

se torna oprimida pela repressão que os pais exercem pela má compreensão dessa rudimentar 

forma de expressão. Nesse processo, é totalmente dispensável oferecer o que as crianças 

querem quando elas exprimem seus desejos por meio de sinalizações corporais ou do choro. 

Nesses casos, deve-se conduzi-las até o objeto, a fim de que, por seus próprios esforços, elas 

os experimentem. É preciso que a aquisição da linguagem oral se dê de modo natural, 

atendendo a criança somente quando se exprimir de maneira clara, evitando assim que esse 

trabalho de interpretação seja realizado pelo seu responsável, acarretando atraso na fala. Além 

disso, é desnecessário adestrar a criança para pronunciar um grande vocabulário, que, para 

ela, não tem sentido. 

Aliado a isso, é preciso que as crianças sejam apresentadas às diversas formas de 

animais, plantas, figuras, sons, ruídos, para que aprendam desde cedo a domar seus medos. 

Elas devem ser levadas a experimentar diversos objetos, de diferentes peso, textura, 

temperatura, tamanho. Enfim, elas devem ser expostas a todas as qualidades sensíveis para 

que essa experiência proporcione aprendizado. 

Em síntese, Rousseau (2014a) oferece quatro preceitos que congregam essa série de 

orientações para a educação da criança nesse primeiro ato de sua vida, a saber: é preciso 

deixar que a criança obtenha, por seus próprios esforços, tudo aquilo que a natureza lhe exige; 

é necessário ajudá-la a suprir suas reais necessidades físicas naquilo em que sua força e 

inteligência ainda não é capaz de atingir; é preciso deixar claro que o auxílio que oferecemos 

restringe-se às necessidades reais, e não àquelas fruto da imaginação; e, por fim, devemos 

estudar a linguagem da criança para que não nos tornemos vítimas de seus caprichos e que 

não sejamos imprudentes ante as suas reais necessidades. 

O Livro II da obra Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a) ocupa-se da 

formação da criança de idade entre dois e doze anos. Nessa etapa, Emílio irá desenvolver o 

seu potencial físico e intelectivo. Aprenderá a andar, a falar, e suas faculdades anímicas 

começarão a desabrochar com o desenvolvimento de sua memória. É a partir desse período 
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que começa a formação moral do indivíduo. O Preceptor tomará, desde então, uma série de 

medidas com a finalidade de formar um sujeito equilibrado, capaz de manter equidistante a 

necessidade dos seus desejos, pois a fonte das misérias humanas é a desproporção entre esses 

dois elementos (desejos e necessidades) que a vida em sociedade criou. No homem natural, a 

necessidade é consoante aos desejos, tudo o que o homem deseja é necessidade. Essa falta é 

suprida pela natureza. A vida social, criada pelo homem, incita nele uma série de desejos 

imaginários, que não corresponde à sua necessidade real, tornando-o, desse modo, fraco, pois 

esses falsos desejos se sobrepõem à sua capacidade de supri-la. 

Conforme já indicado no Livro I, a educação que Emílio receberá será de acordo com 

a natureza e, portanto, todos os elementos socialmente estabelecidos para educar as crianças 

são fortemente criticados. O Preceptor elimina da formação de seu aluno todos os elementos 

da educação formal que eram utilizados na época, ou seja, Emílio não será submetido às 

cansativas leituras que os alunos de sua idade realizavam, muito menos às instruções de 

gramática, de língua estrangeira, de geometria, de história, de literatura, pois esses conteúdos 

em nada correspondem ao seu espírito jovem. Todo o seu aprendizado será proveniente de sua 

experiência com os objetos que constituem o mundo. Todos os conteúdos que eram 

ministrados friamente pelas instituições formais de ensino serão sobrepostos pela viva 

observação direta da natureza. A partir dos jogos elaborados pelo Preceptor, seja de dia, seja à 

noite, Emílio exercitará o corpo e o espírito e, a partir dessas pequenas competições, ele 

desenvolverá as suas capacidades perceptiva e motora. 

Ademais, Emílio aprenderá a ler e a escrever pela necessidade que surgirá em seu 

caminho. Ele receberá cartas, bilhetes e convites e, a princípio, terá de se servir de alguém que 

domine esse conhecimento. Tendo o espírito orientado para a liberdade, não se sentirá 

confortável nessa situação de subordinação e, então, o desejo do domínio da leitura emergirá 

naturalmente em seu espírito. 

Embora essa não seja a idade da razão, segundo o autor, nessa fase da vida, é 

indispensável blindar o jovem espírito de todo e qualquer germe que mais tarde corrompa sua 

formação moral. A liberdade deve ser o elemento central de sua formação e, portanto, deve-se 

conduzir o aluno para que ele não se torne mais tarde um tirano, pois a criança só deve 

receber o que é necessário ao seu bem-estar. Desse modo, os pedidos que são frutos de 

desejos imaginários devem ser evitados, para que a criança não se torne submissa por ter 

recebido as severas admoestações impostas pelos seus imprudentes governantes. Ademais, 
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não se deve esperar que a criança nessa idade seja capaz de realizar julgamentos de valores, 

ou seja, do que é bom e do que é mau, nem muito menos que já saiba os deveres do homem. 

Esse tipo de educação é denominado educação negativa, que consiste nessa série de 

procedimentos adotada pelo Preceptor com vista a preservar o indivíduo dos erros e do vício 

de um lado, e da não imposição de virtudes e verdades pré-concebidas de outro. Os cinco 

sentidos de Emílio serão objeto de cuidado do Preceptor. Audição, visão, tato, olfato e paladar 

deverão ser desenvolvidos conforme a natureza. O paladar, por exemplo, será educado por 

meio do contato com vegetais. Emílio se nutrirá de maneira simples com a finalidade de se 

adequar a qualquer situação na qual se encontre futuramente. O olfato e a visão serão 

desenvolvidos para que Emílio previna-se contra a ingestão de alguma substância inadequada. 

Ele será capaz de visualmente avaliar, medir, distinguir os corpos para não ser vítima nem do 

medo, nem de um ataque externo. 

O Preceptor aponta, ainda, o vestuário escolhido para Emílio, que deve constar 

essencialmente de roupas simples que possibilitem o livre movimento dos membros e o 

acostume às intempéries naturais. Emílio não deverá habituar-se a dormir e a acordar em 

horários fixos, ele dormirá apenas quando necessário. Emílio não será submetido aos cuidados 

médicos, a menos em caso de risco de morte, nem receberá inoculações, pois essas práticas 

são antinaturais e desnecessárias, haja vista a capacidade natural que o corpo tem de reagir às 

doenças. Emílio aprenderá a nadar. Seja sobre a terra, seja sobre a água, ele saberá agir. 

Em resumo, nessa etapa da vida, o Preceptor preparará Emílio para a idade que se 

aproxima: a idade da razão. Todas as suas faculdades serão desenvolvidas para que, no 

período certo, ele possa se tornar um sujeito moral capaz de governar as suas inclinações, de 

sobreviver em toda e qualquer situação adversa, sendo ela climática, geográfica, econômica 

ou emocional e de conservar a liberdade laboriosamente adquirida. 

No Livro III da obra o Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a), o autor se 

ocupa da fase que compreende o período de saída da infância e a entrada na adolescência. É o 

intervalo dos doze aos quinze anos, um período em que as forças em pleno desenvolvimento 

sobrepujam as necessidades do indivíduo. Nesse tempo, conforme sinaliza a natureza, é o 

momento do estudo e do trabalho. Não tendo os desejos e as paixões inerentes à adolescência 

sido apressadamente maturados, ainda, a inteligência encontra a ambiente sereno para se 

manifestar adequadamente. 

Essa é a fase do conhecimento. Mas não do conhecimento formal, elaborado no 

âmago da sociedade, mas do saber que verte da utilidade e da necessidade. Antes de conhecer 
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algo, Emílio julgará se ele é útil. Ele aprenderá sobre o movimento do sol e dos astros, não 

por meio de livros, mas pela observação do movimento do sol, das estrelas. Tudo o que ele 

conhecer será por si mesmo, concluirá e conhecerá as coisas pela sua própria experiência. A 

curiosidade, que nessa fase se encontra incandescente, conduzi-lo-á nessas descobertas. Ele 

será posto, pelo Preceptor, em situações nas quais será forçado a utilizar os conhecimentos 

construídos para solucioná-las. Perdido em uma floresta, ele saberá se orientar pela posição do 

sol, elaborará seus próprios mapas e, ao contrário das crianças que foram submetidas aos 

tradicionais métodos de geografia, será um exímio cartógrafo. 

Emílio somente ganhará seu primeiro livro nessa etapa, trata-se da obra Robinson 

Crusoé. Esse texto servirá de distração e, ao mesmo tempo, de precioso ensinamento acerca 

da educação natural, que exercerá sobre seu espírito uma experiência singular. Com base 

nesse romance – que trata da história de um homem que, em virtude de naufrágio, é obrigado 

a sobreviver em uma ilha em meio a um povo hostil –, Emílio se verá como protagonista da 

história, fabricando seus utensílios para promover sua conservação e seu bem-estar. 

Emílio será apresentado ao mundo do trabalho. De acordo com sua natureza, ele logo 

concluirá que as artes mais dignas e mais uteis à sociedade são as que beneficiam o maior 

número de pessoas. Trabalhos como o de agricultura, ou o de construção são os mais 

importantes e os que deveriam merecer mais reconhecimento. Emílio deverá escolher uma 

profissão conforme seu gênero, para que não enfraqueça o corpo e o espírito. Os trabalhos de 

tecelagem, por exemplo, devem ficar sobre os cuidados das mulheres. Emílio será marceneiro. 

Aprenderá a trabalhar por meio da convivência com um mestre em marcenaria. Essa arte 

exigirá habilidade com o manejo das ferramentas, manutenção de seu corpo e senso estético. 

Nesse período, Emílio já é capaz de conceber ideias. Embora ainda não esteja na 

idade da razão, ele já é capaz de raciocinar, ou seja, de comparar e julgar a partir da 

comparação das suas diversas sensações. No caso do bastão colocado em recipiente de água, 

enquanto as crianças educadas pela instrução formal da sociedade emitem seus juízos sem 

nenhuma prevenção, Emílio o fará somente após analisar friamente o conjunto de suas 

sensações para dizer que o bastão na verdade está inteiro e não quebrado, como se apresenta 

em um primeiro momento. 

No Livro IV, Emílio está na adolescência. Saiu da educação natural, do 

conhecimento de seus potenciais físicos, passou pela educação das coisas, isto é, dos objetos 

que constitui a sua realidade e nessa fase chega para a educação dos homens ou do 

conhecimento acerca dos costumes e dos hábitos adquiridos pela sociedade no decorrer de sua 
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história. Além disso, Emílio se encontra prestes a tomar conhecimento de seu sexo. Até então, 

ele não fazia distinção entre os gêneros, só conhecia a espécie humana. Novos desejos e 

diversas necessidades fermentam seu humor. O Preceptor defende Emílio do ímpeto que seu 

sexo reclama nessa idade, promovendo, de modo cadenciado, o desenvolvimento de sua 

sexualidade. Nesse período, o jovem aluno toma consciência da necessidade de se associar 

aos demais em virtude de sua incapacidade de ser feliz só. Com isso, o sentimento de amizade 

germina no seu coração, antes do sentimento de amor. 

Emílio será apresentado ao mundo civil. A partir de suas observações, balizadas 

pelos valores que adquiriu até o momento, logo brotará nele um sentimento de piedade para 

com os escravos dos desejos e das paixões que povoam as classes mais favorecidas e o 

sentimento de generosidade e clemência com os desvalidos, homens e mulheres que compõem 

a grande parte da sociedade. Porém, o Preceptor, a fim de proteger o seu aprendiz do orgulho 

e da vaidade, por se julgar apressadamente superior a esses sentimentos, não o poupará de lhe 

expor aos enganadores e charlatões de toda a espécie, para que sinta sua fragilidade como 

homem. Nesse contexto, o Preceptor faz uma importante distinção entre o amor-de-si e o 

amor próprio. O primeiro é um sentimento natural do homem, está ligado ao instinto de 

autoconservação. O segundo diz respeito a um sentimento que pertence ao homem social, 

estando vinculado aos desejos elaborados nessa nova ordem. 

Em seguida, o Preceptor introduz em seu projeto educativo o elemento religioso na 

formação de seu aluno. Isso se dá a partir do exemplo do discurso do padre saboiano que, por 

meio de palavras confessionais, tenta demonstrar a um jovem que se encontra perdido em 

caminhos nebulosos a importância de uma conduta justa e boa, balizada pela fé. Ele faz isso 

contando sua própria trajetória na busca pela justificação da existência de Deus. Explica ele, 

após uma profunda análise das três maiores religiões existentes em sua época (o islamismo, o 

catolicismo e o protestantismo), que em meio a tantas contradições internas, a dogmas 

injustificáveis e a condutas irrefletidas pelos que fazem e pertencem a esses segmentos 

religiosos, é importante a manutenção do sentimento religioso dos indivíduos. Ademais, 

aponta a religião natural, inscrita nos corações dos homens e manifesta no grande livro da 

natureza, como indispensável instrumento para a formação moral do indivíduo. 

Nessa etapa, a relação entre o Preceptor e Emílio ganha nova tonalidade. Não 

querendo submeter o jovem ao autoritarismo, o Preceptor agirá como um amigo de seu aluno. 

Tendo Emílio o coração repleto de boas lembranças de seu governante, obedecerá às 

orientações sem abrigar em seu coração o ranço da autoridade desmedida. Terá, também, 
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contato com autores antigos, pois estes estão, de certo modo, mais próximos do estado 

natural. 

Embora Emílio se encontre na idade da razão, as paixões relativas à reprodução da 

espécie latejam com mais força em seu espírito. O Preceptor retardará essas inclinações, para 

que elas venham a ocorrer em momento mais oportuno. Para tanto, Emílio será levado a 

canalizar suas forças no aprendizado e na prática de uma nova profissão: a caça. Passará 

muitas horas no exercício dessa tarefa, deixando o seu corpo cansado e sua mente ocupada. 

Além disso, a fim de afastá-lo dos perigos que as mulheres educadas na corrompida sociedade 

oferecem, o Preceptor traçará um plano e o proporá ao seu aluno. Após a descrição das 

características gerais da mulher ideal ao seu perfil, e de nomeá-la Sofia, eles partem em busca 

da pretendente do jovem Emílio. 

O Livro V trata da última etapa do longo projeto educacional de Rousseau. Até 

agora, a trajetória pedagógica se concentrou na formação do homem como indivíduo e, desse 

ponto em diante, ocupar-se-ia da formação cidadã de Emílio. Conforme já prenunciado no fim 

do Livro IV, o Emílio está à procura da mulher que ele tomará para casar. Entretanto, tendo 

Emílio recebido uma educação especial, distinta das dos demais, decorrerá disso que haja uma 

mulher que também tenha recebido uma educação diferenciada, conforme a sua natureza 

demanda. Nessa perspectiva, eis que surge Sofia, em virtude de uma dupla necessidade: 

primeiro a que diz respeito à condição natural que une homens e mulheres na perpetuação da 

espécie; e, segundo, para que haja a manutenção do núcleo primitivo da sociedade: a família. 

Sofia é portadora de um feixe de qualidades que a diferencia das demais mulheres 

habituadas aos costumes sociais. Possui um coração sensível, de humor fácil, porém irregular, 

é imaginativa e benevolente. Sofia é polida para agir consoante a virtude e, mais tarde, pela 

forma do hábito, age por amor à virtude, pois essa é a fonte de toda a glória de uma mulher. 

Além disso, ela será preparada para o domínio das tarefas domésticas. Habituada desde cedo 

no auxílio de sua mãe nas atividades do lar, quando casar, estará pronta para ocupar seu papel. 

Seu vestuário é simples, gosta de cantar, possui um forte sentimento religioso, sabe costurar e 

fazer renda, e tem extremo cuidado com a limpeza de si e das coisas. Sabe ler e seu livro 

favorito é o “Telêmaco”, e, a partir de sua leitura, ela imagina o seu esposo. 

Emílio encontra Sofia e, desde o primeiro golpe de vista, apaixona-se. Sofia também 

se rende aos predicados do jovem que se assemelha à personagem do livro que lhe 

impressionava a imaginação. Emílio, por sua vez, ao saber que a jovem que acabara de 

conhecer chamava-se Sofia, confirma as suas expectativas. Apesar disso, o romance não se dá 
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de modo fácil. A fim de domar os instintos dos jovens, o Preceptor exige que Emílio viaje 

com ele. Embora contrariado, o apaixonado cede e vai realizar as viagens que possuem, como 

tudo em sua vida, uma função pedagógica, e que apresentam um duplo aspecto, a saber: o 

primeiro diz respeito à educação sentimental de Emílio e Sofia, que precisam se distanciar 

para que consolidem o sentimento que nutrem um pelo outro e verifiquem se é forte e 

verdadeiro; o segundo é o de concluir a dimensão política de Emílio, fazendo com que tome 

consciência de seus deveres para com a sociedade. 

Nas viagens, Emílio será apresentado aos diversos tipos de governo existentes. 

Visitará diversas nações, entrará em contato com diversos costumes, conhecerá outros climas, 

povos, hábitos e regiões. Mais uma vez, será a partir da observação e da experiência que 

Emílio obterá esse conhecimento, e não por meio dos livros excessivamente prescritos. As 

viagens fomentarão em Emílio o espírito crítico para que ele possa escolher o melhor lugar 

para exercer a função de cidadão, proporcionando, desse modo, uma formação política sólida. 

Ele será capaz de mais bem julgar as relações entre os homens e os governos. Emílio conhece 

a si, conhece as coisas, conhece os homens e agora conhece os homens no estado civil. 

Concluídas as viagens, Emílio retorna e se casa com Sofia. Finaliza-se, assim, a imensa 

empresa realizada vinte e cinco anos atrás. Entretanto, no último instante, Emílio recorre ao 

seu governante e lhe solicita um novo auxílio: ele vai ser pai e não sabe como agir. 

Com isso em tela, podemos perguntar como se articulam, nesse grande projeto 

formativo, as dimensões éticas e políticas na educação do jovem Emílio ou, em outros termos, 

como se dá a formação do homem e do cidadão segundo Rousseau. Esse tema será abordado 

na próxima seção. 
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4 A FORMAÇÃO DO HOMEM E DO CIDADÃO 

 

 

Trataremos, a seguir, dos elementos que se consagram, por assim dizer, como a 

substância teórica que alimenta o projeto educacional de Rousseau (2014a), no Emílio ou Da 

Educação, ao passo que tentaremos nos aproximar das derivadas práticas dessa formação. 

Para tanto, nossa argumentação seguirá o seguinte percurso: na primeira parte, iremos 

reconstruir o caminho de saída do homem natural até sua condição na ordem civil. Explicar 

esse caminho significa, sobretudo, aproximarmo-nos do pensamento de Rousseau de modo a 

dissipar as incoerências das diversas interpretações que nos chegam pelos intérpretes. Além 

disso, estabelecer uma argumentação acerca desse percurso tem a função de extrair os 

elementos centrais para o assunto que nos ocupa neste estudo. 

A segunda parte é caracterizadao pela formulação de um triplo aspecto que atravessa 

longitudinalmente todo o processo de formação de Emílio e que serve como base para a 

articulação entre a dimensão política e o plano ético do pensamento de Rousseau. 

Consideramos que a sensibilidade, a consciência e a razão são os três elementos de que 

Rousseau lança mão para explicar a ação do homem e do cidadão na sociedade civil que ele 

projeta no seu Contrato Social (ROUSSEAU, 1973d). 

Por fim, como desdobramento da primeira e da segunda parte, tentaremos demonstrar 

como se manifesta, no plano concreto, o experimento pedagógico de Rousseau. Vamos 

explorar os resultados por meio da análise dos primeiros passos de Emílio no meio da 

sociedade civil, bem como examinaremos a articulação entre a formação moral e a formação 

política do protagonista. Servir-nos-emos, ainda, da obra Émile e Sophie ou os Solitários 

(ROUSSEAU, 2010), considerando que esse pequeno texto representa, a nosso ver, 

importante instrumento de teste das teses que Rousseau (2014a) sustenta no Emílio ou Da 

Educação.  

 

 

4.1 O HOMEM E O CIDADÃO: DA CÚPULA NATURAL À ABÓBODA CIVIL 

 

 

Em As aventuras da virtude, Bignotto (2010, p. 109) afirma que “Há entre o 

individuo e o cidadão um tensão que não parece inteiramente resolvida senão em momentos 
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muitos especiais da história. No Contrato Social, Rousseau investiga as condições em que 

esse encontro pode se dar de forma harmoniosa”. Acrescentaríamos a esse argumento que é na 

articulação entre Emílio e o Contrato Social que essa diferença de potencial entre o homem e 

o cidadão encontra uma fórmula para se equalizar. 

O conceito do homem e do cidadão em Rousseau tem conotação muito diversa das 

que comumente circulavam em sua época. A esse respeito, deter-nos-emos no trabalho de 

mapeamento no trajeto que esses conceitos percorrem até alcançar a amplitude que adquirem 

em Emílio.  

Certamente, um dos mais plásticos conceitos trabalhados por Rousseau no âmbito de 

suas obras é a sua concepção de homem. Mesmo levando em conta que concepção de homem 

presente no Emílio esteja umbilicalmente relacionada a uma ideia de natureza humana mais 

geral, vale lembrar que Rousseau não é o primeiro pensador a se ocupar dessa reflexão. Atesta 

isso toda a tradição que se inicia com os filósofos do mundo antigo. Não é à toa que a célebre 

inscrição no templo de Delfos “Conhece-te a ti mesmo” tornou-se um sustentáculo da 

filosofia socrática e influenciou o pensamento de Platão de modo decisivo. 

Já no período do Renascimento, com as obras de Maquiavel e depois, nos séculos 

XVII e XVIII, esse problema foi colocado no centro do debate filosófico, o que fez surgir 

teses muito distintas. Nesse caso, determinadas concepções – como a de que o homem é por 

natureza um ser que tende à belicosidade, ou a de que o homem nasce como uma “tabula 

rasa” e, aos poucos, vão sendo impressos os elementos que o formarão – são desse período. 

Não se trata de um simples efeito retórico a frase que abre o Discurso Sobre a Desigualdade e 

que diz: “É do Homem que devo falar” (ROUSSEAU, 1973b, p. 241), pois “em todos os 

temas por ele tratados, seja a política, seja a religião, seja a estética, o homem permanece 

como centro de suas reflexões” (ALMEIDA JUNIOR, 2009, p. 17). 

Desse ponto de vista, analisar a natureza humana é falar em um par conceitual. A 

concepção de homem presente no Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a) é o 

resultado de um contraste estabelecido entre o conceito de homem no estado de natureza e o 

conceito de homem em sociedade, assim como a imagem do Contrato Social (ROUSSEAU, 

1973d) é resultante do processo de contraste entre o estado natural e o estado civil tal como 

ele se apresenta. Disso resulta que tanto o Emílio – homem e cidadão cuidadosamente 

preparado – como a República (resultante do Contrato Social) estão situados no plano do 

dever ser e, portanto, aplicam-se muito mais como orientações do que como norma. 



60 

 

 

Transladando isso para termos hegelianos, podemos dizer que o estado de natureza é 

a tese que se opõe ao estado civil concreto, tal como se apresentava a Rousseau no século 

XVIII, e que possui como solução sintética a sociedade desenhada no Contrato Social 

(ROUSSEAU, 1973d). De modo análogo, podemos considerar o Emílio como a síntese entre 

o homem natural em oposição ao homem que vive na artificialidade da vida em sociedade. 

Sobre esse tema, sinaliza Starobinski (2011, p. 39): 

 

A sociedade civilizada, desenvolvendo sempre mais sua oposição à natureza, 

obscurece a relação imediata das consciências; a perda da transparência original vai 

de par com a alienação do homem nas coisas materiais. A análise de Rousseau, 

sobre esse ponto, perfigura as de Hegel e de Marx. 

 

Mas o que é o homem natural? Para Rousseau (1973b), trata-se de uma construção 

teórica e a-histórica que tem por objetivo demonstrar que os eventuais desequilíbrios que os 

homens possam gerar em sociedade derivam-se exclusivamente da vida fabricada quando da 

saída do estado de natureza. 

Rousseau (1973b) explora de modo detalhado a condição do homem natural na obra 

Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, em que ele 

explica os aspectos materiais, de um lado, e metafísicos e morais, de outro. No plano material, 

diz Rousseau sobre o homem natural: 

 

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 delas escapar correndo, os homens adquirem um 

temperamento robusto e quase inalterável [...]. A natureza faz com eles precisamente 

como a lei de Esparta com os filhos dos cidadãos (ROUSSEAU, 1973b, p. 244). 

 

Dito de outro modo, ao estar submetido aos ditames inexoráveis das leis naturais, o 

homem acaba por ser preparado para interagir em concerto com o ambiente em que vive. Sob 

esse viés, Durkheim (2008, p. 78) define que o homem nesse estado “não importa se é real ou 

ideal – é um perfeito equilíbrio entre suas necessidades e os recursos a sua disposição. Por 

quê? Porque o homem natural é reduzido exclusivamente a sensações”. Sobre isso, escreve 

Rousseau (2014a, p. 392), em seu Emílio ou Da Educação: “O quadro da natureza só me 

oferecia harmonia e proporções, o do gênero humano só me oferece confusão e desordem”. 

No plano chamado por Rousseau (1973b) de metafísico ou moral, ele reúne alguns 

elementos que formam o que poderíamos chamar de traços fundamentais e característicos da 

espécie humana. Segundo o autor: 
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Em cada animal vejo somente uma máquina engenhosa a que a natureza conferiu 

sentidos para recompor-se por si mesma e para defender-se, até certo ponto, de tudo 

que tende a destruí-la ou estragá-la. Percebo as mesmas coisas na máquina humana, 

com a diferença de tudo fazer sozinha a natureza nas operações do animal, enquanto 

o homem executa as suas como agente livre. Um escolhe ou rejeita por ato de 

instinto, e o outro, por um ato de liberdade, razão porque o animal não pode desviar-

se da regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe é vantajoso fazê-lo, e o homem, 

em seu prejuízo, frequentemente se afasta dela (ROUSSEAU, 1973b, p. 248). 

 

Temos, nessa perspectiva, a liberdade como a primeira faculdade do homem natural. 

Nesse ponto, vale lembrar que a liberdade natural, assim como o estado de natureza e o 

homem natural, está em oposição à liberdade civil. Forma-se, desse modo, mais um par de 

oposições que deve ser levado em consideração em uma leitura mais atenta. A liberdade 

natural é simplesmente o ato de “concordar ou resistir, e é sobretudo na consciência dessa 

liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma” (ROUSSEAU, 1973b, p. 249). 

O segundo elemento de natureza metafísica e moral que Rousseau (1973b) utiliza 

para definir o homem natural é a faculdade de aperfeiçoar-se. Segundo o pensador de 

Genebra, é ela a responsável pelo desenvolvimento, mais tarde, de todas as demais faculdades 

no homem e de per si é a fonte de seu progresso e de sua queda, pois: 

 

Seja essa faculdade, distintiva e quase ilimitada, a fonte de todos os males do 

homem; que seja ela que, com o tempo, o tira da condição original na qual passaria 

dias tranquilos e inocentes; que seja ela que, fazendo com que através dos séculos 

desabrochem suas luzes e erros, seus vícios e virtudes, o torna com o tempo tirano 

de si mesmo e da natureza (ROUSSEAU, 1973b, p. 249). 

 

Além desses dois traços distintivos da natureza humana, Rousseau (1973b) ainda 

estabelece três sentimentos que antecedem a razão e que servem de orientação para a ação do 

homem natural. O primeiro deles é o chamado instinto de autopreservação (amour de soi), 

que embora seja um traço comum a todos os animais, no homem, ele possui valor no plano 

ético. Segundo o autor de O Contrato Social:  

 

Não se deve confundir o amor-próprio com o amor de si mesmo; são duas paixões 

bastante diferentes tanto pela natureza quanto pelos seus efeitos. O amor de si 

mesmo é um sentimento natural que leva a todo e qualquer animal a velar pela 

própria preservação e que, no homem dirigido pela razão e modificado pela piedade, 

produz a humanidade e a virtude (ROUSSEAU, 1973d, p. 312). 

 

A dialética desenvolvida pela tensão formada pelo “amor de si” e pelo “amor 

próprio” é fonte de amplo debate. Se é verdade que o amor de si é definido por Rousseau 

como um sentimento essencialmente “bom”, pois se apresenta como um princípio constituinte 

do homem natural responsável por regular o ato de autopreservação, é verdade, também, que 
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o “amor próprio” é um sentimento próprio do homem em sociedade. Trata-se de uma 

modificação operada pelas relações sociais do “amor de si”. Nas palavras de Dent (1996, p. 

40, grifo do autor): “O amor-próprio acaba por desalojar o AMOR DE SI MESMO, 

substituindo o bem inato e sereno que caracteriza este último pelo bem enganoso e ilusório 

que consiste em obter odioso domínio pessoal sobre outrem”.  

Embora em muitas passagens dos principais textos que compõem a obra de Rousseau 

o “amor próprio” possua de fato uma carga semântica negativa e, muitas vezes, de acordo 

com Dent (1996), seja traduzida por vaidade, orgulho ou ufania, há a presença de uma 

tentativa de retificação do “amor próprio” em direção do “amor de si”, em especial, nas 

páginas do Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a). Nessa obra, Rousseau propõe que, 

por meio do processo educacional adequado, o “bem enganoso e ilusório” próprio do “amor 

próprio” seja deslocado em favor do que podemos chamar de “ego” coletivo ou de uma 

“vontade geral”. De acordo Dent (1996, p. 41): 

 

[...] de fato, o amor-próprio é simplesmente a forma que o amor de si mesmo (que 

nos dirige para a fruição do nosso próprio bem) adota quando o bem pessoal 

procurado é aquele de que necessitamos em nosso trato com os outros. É o desejo de 

ter o que nos é próprio (proprius), o que me pertence, como membros iguais em 

nossa associação com outros.  

 

O segundo sentimento natural que Rousseau reconhece é a piedade. Segundo o autor, 

a piedade é o sentimento pelo qual “nos faz, sem reflexão, socorrer aqueles que vemos sofrer; 

ela, no estado de natureza, ocupar o lugar das leis, dos costumes e da virtude, com a vantagem 

de ninguém sentir-se tentado a desobedecer à sua doce voz” (ROUSSEAU, 1973b, p. 260). 

O terceiro sentimento natural é o amor. Mais uma vez, alertamos que essa ideia 

possui dupla acepção no pensamento rousseauniano, a saber: o amor físico e o amor moral. A 

primeira está relacionada ao estado de natureza e pode ser traduzida como “o desejo geral que 

leva um sexo a se unir a outro” (ROUSSEAU, 1973b, p. 261). A segunda concepção está 

ligada ao convívio em sociedade e, portanto, subordina-se à moral de cada sociedade. Desse 

modo, conclui Rousseau, o amor moral “é um sentimento artificial, nascido do costume da 

sociedade” (ROUSSEAU, 1973b, p. 261). 

Sob essa ótica, estão os princípios naturais da essência humana que se perderam dos 

horizontes de análise dos filósofos e que foram iluminados por Rousseau. Considerando suas 

obras como um todo, podemos concluir que elas são um mapa no qual o autor pretende 

demonstrar o caminho para que se faça o resgate da verdadeira natureza humana. 
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Mas quais as causas que levaram à derrocada desse estado harmônico entre os 

solitários homens naturais e o mundo em que viviam? A resposta a essa questão Rousseau 

apresenta com clareza solar no Ensaio sobre a origem das línguas: 

 

As associações de homens são, em grande parte, obra dos acidentes da natureza – os 

dilúvios particulares, os mares extravasados, as erupções dos vulcões, os grandes 

terremotos, os incêndios despertados pelo raio e que destroem as florestas, tudo o 

que atemorizou e dispersou os selvagens de uma região, depois reuniu-os para 

reparar em conjunto as perdas comuns (ROUSSEAU,1973e, p. 186). 

 

Portanto, a saída do homem desse estado harmônico tem causas que remontam à 

própria natureza e suas forças e, como mostra Rousseau (1973e), a formação das primeiras 

sociedades foi um caminho inevitável. Desse ângulo, podemos perceber que as críticas que 

fizeram os detratores do cidadão de Genebra parecem imprecisas, pois, muito embora 

Rousseau “carregue nas tintas”, ao pintar, a condição natural do homem, de modo algum há 

uma defesa ostensiva em favor de um retorno a esse estado primário. 

Com o processo de aglomeração dos homens em sociedade nasce um novo estado, 

paralelo ao estado de natureza, e que passa a regrar o comportamento desses indivíduos. 

Contudo, essa vida em sociedade, que nasce da necessidade do homem de unir forças para 

iniciar o processo de domínio das forças naturais, irá aos poucos degenerar a natureza humana 

naquilo em que ela tem de mais essencial, ou seja, sua “bondade” natural. 

Nesse processo, a fundação da sociedade civil, tal como a conhecemos, possui um 

pecado original e que Rousseau identifica como a motivação primeira desse processo de 

corrupção da natureza humana. Segundo o autor, foi a partir do estabelecimento da 

propriedade privada no seio da organização civil que o sentimento de posse se instalou na 

natureza humana. Essa é a verdadeira origem das desigualdades entre os homens e o princípio 

da escravidão. Nas palavras de Rousseau 

 

Tal foi ou deveu ser a origem da sociedade e das leis [...] 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 á miséria (ROUSSEAU, 1973b, p. 275). 

 

Em paralelo a isso, Rousseau não deixa de reconhecer em seus trabalhos o progresso 

cultural e científico que ocorreu de maneira crescente no decorrer da história dos povos. 

Afirma Rousseau em seu Discurso sobre as ciências e as artes:  

 

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

dizer do nada; dissipar, por meio das luzes de sua razão, as trevas nas quais o 
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envolveu a natureza; elevar-se acima de si mesmo; lançar-se, pelo espírito, às 

questões celestes; percorrer com passos de gigante, como o sol, a vasta extensão do 

universo; e, o que é ainda maior e mais difícil, penetrar em si mesmo para estudar o 

homem e conhecer a sua natureza, seus deveres e seu fim (ROUSSEAU, 1973c, p. 

341). 

 

Por um lado, se a evolução do engenho humano demonstra um progresso em termos 

de processo civilizatório, por outro lado, Rousseau constata que há uma significativa 

derrocada do aspecto ético da humanidade. Segundo o pensador, o saber acumulado não 

implicou resultados no campo ético, mas, antes, manifestou-se, como se verifica no Emílio ou 

Da Educação, na forma de “preconceitos servis, todos os nossos costumes não passam de 

sujeição, embaraço e constrangimento. O homem civil nasce, vive e morre na escravidão; 

enquanto conservar a figura humana, estará acorrentado por nossas instituições” 

(ROUSSEAU, 2014a, p. 16). 

Nessa perspectiva, como se apresenta esse homem social que é objeto de crítica e de 

análise de Rousseau? Assim ele descreve o aspecto moral desse homem em sociedade: 

 

Reina entre nossos costumes uma uniformidade desprezível e enganosa, e parece 

que todos os espíritos se fundiram num mesmo molde: incessantemente a polidez 

impõe, o decoro ordena; incessantemente seguem-se os usos e nunca o próprio 

gênio. Não se ousa mais parecer tal como se é, sob tal coerção perpétua, os homens 

que formam o rebanho chamado sociedade, nas mesmas circunstâncias, farão todos 

as mesmas coisas desde que motivos mais poderosos não os desviem. Nunca se 

saberá, pois, com quem se trata: será preciso, portanto, para conhecer o amigo, 

esperar pelas grandes ocasiões, isto é, esperar que não haja mais tempo para tanto, 

porquanto para essas ocasiões é que teria sido essencial conhecê-lo (ROUSSEAU, 

1973c, p. 344). 

 

Em outros termos, as transparentes virtudes naturais do homem se perdem na 

opacidade do convívio social. O egoísmo desmedido do amor próprio soterra os sentimentos 

naturais de amor de si e de comiseração do homem natural. A liberdade humana se torna 

objeto de valor e de troca entre os poderosos. Com sua inata capacidade de se aperfeiçoar, 

ocorre o desenvolvimento do engenho, da técnica e da indústria. Disso resulta a criação de 

instrumentos para o auxílio das mais diversas tarefas da vida cotidiana, fonte de seu “bem-

estar”, mas do progressivo enfraquecimento de suas disposições físicas e do surgimento de 

doenças oriundas da vida em sociedade. A respeito disso, argumenta Rousseau (2014a, p. 43) 

no Emílio ou Da Educação: “De todos os animais, o homem é aquele que menos pode viver 

em rebanho. Homens reunidos como carneiros morreriam todos em pouquíssimo tempo”. O 

amor, aquilo que era uma espontânea comunhão entre os sexos no alvorecer dos tempos, 

transforma-se em joguete da aparência e do interesse (interesseiro), pois “esse sentimento, 
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baseando-se em certas noções de mérito ou de beleza, que um selvagem é incapaz de ter, e em 

comparações que não está em condições de fazer, deve ser quase nulo para ele” 

(ROUSSEAU, 1973b, p. 261). 

Apresenta-se, portanto, a desfigurada imagem do homem civil que toma Rousseau 

em suas obras. Mas qual o papel político que esse homem, que se esqueceu de sua verdadeira 

essência, desempenha no campo social? Para Paiva (2005), há na obra de Rousseau duas 

acepções bem distintas de cidadão. A primeira está relacionada ao “pseudo-cidadão que 

possui privilégios resultantes da dominação sobre o semelhante e da usurpação da 

propriedade” (PAIVA, 2005, p. 167), ao passo que a segunda está ligada a um modelo de 

cidadão que é amplamente abordado por Rousseau (2014a) como, por exemplo, no Emílio ou 

Da Educação. 

O que idealiza Rousseau em suas obras, em especial, na que é objeto de análise neste 

trabalho, consiste em oferecer os princípios de uma ampla reforma dos costumes do homem 

civilizado. Esses princípios estão largamente apoiados em sua teoria a respeito da natureza 

humana e têm por finalidade não conduzir o retorno do homem a um estado primitivo, mas o 

revestir de uma “substância” que o proteja do assédio cultural que o conduz inevitavelmente à 

escravidão, por si e ou pelos outros. 

Qual seria o ideal de cidadão para o cidadão de Genebra? Chamada de “A Gramática 

Republicana” por Bignotto (2010), o Contrato Social (ROUSSEAU, 1973d), em acordo com 

o Emílio ou Da Educação (ROUSSEAU, 2014a), dá-nos a resposta. O termo aparece 

rigorosamente definido no Contrato Social nos seguintes termos:  

 

Imediatamente, este ato de associação produz, em lugar da pessoa particular de cada 

contratante, um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os 

votos da assembléia, e que, por esse mesmo ato, ganha sua unidade, seu eu comum, 

sua vida e sua vontade. Essa pessoa pública, que se forma, desse modo, pela união 

de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e, hoje, o de república ou 

de corpo político, o qual é chamada por seus membros de Estado quando passivo, 

soberano quando ativo, e potência quando comparado com seus semelhantes. 

Quanto aos associados, recebem eles, coletivamente o nome de povo e se chamam, 

em particular, cidadãos, enquanto partícipes da autoridade soberana, e súditos 

enquanto submetido às leis do Estado (ROUSSEAU, 1973d, p. 39). 

 

Verifica-se, nesse ponto, que o exercício da cidadania envolve, sobretudo, a 

participação efetiva dos indivíduos na vontade da subjetividade coletiva. Desse modo, 

entrevemos que a vida em comunidade compreende a subordinação da vontade particular à 

vontade desse ser coletivo. Nos horizontes de ideal de cidadania, encontramos no Emílio ou 
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Da Educação os contornos do que Rousseau (2014a) entende como realização concreta de sua 

concepção de cidadão, como pode ser visto no trecho a seguir: 

 

Uma mulher de Esparta tinha cinco filhos no exército e esperava notícias da batalha. 

Chega um hilota; ela lhe pede as notícias, tremendo. “Vossos cinco filhos foram 

mortos. – Vil escravo, terei perguntado isso? – Nós ganhamos a batalha!” A mãe 

corre até o templo e dá graças aos deuses. Eis a cidadã (ROUSSEAU, 2014a, p. 12). 

 

Para Dent (1996), há quatro aspectos que se derivam do conceito de cidadão nas 

obras de Rousseau. O primeiro diz respeito aos deveres e às responsabilidades “conferidos à 

pessoa pelas leis positivas do Estado” (DENT, 1996, p. 63). É certo que o gozo da liberdade 

civil demanda dos partícipes, em contrapartida, uma conduta cívica exemplar e um amor 

incondicional às leis. O segundo aspecto relaciona-se à atividade que o exercício da cidadania 

exige, pois um “cidadão é, antes, alguém que se encontra em pé de igualdade e desempenha 

um papel igual a par de todas as outras pessoas (igualmente cidadãos) na formulação das 

regras gerais comuns e competentes por meio das quais todos organizarão suas vidas no 

Estado” (DENT, 1966, p. 63). O terceiro ponto versa sobre a o aspecto moral que recai sobre 

o cidadão. As relações dos partícipes do Estado, que até então eram “meramente naturais”, 

mudam de status e passam a ter consequências no campo jurídico e penal. Por fim, o último 

aspecto diz respeito ao traço irrevogável da cidadania. Segundo Dent (1996, p. 63): 

 

Uma pessoa pode ocupar outras posições no Estado, mas nenhuma delas lhe dá o 

direito de anular os títulos de cidadania de outrem. Com efeito, todas essas outras 

posições são autorizadas por, e seus ocupantes responsáveis perante, cidadãos em 

sua capacidade de membros do corpo soberano. 

 

Ainda acerca do cidadão, escreve Maruyama (2001, p. 33): “O cidadão do Contrato 

Social é, de modo geral, como o homem civil definido no Emílio, uma ‘unidade fracionária’, 

‘cujo valor está em relação com o todo’, e que ‘colocou o ‘eu’ na unidade comum’”. Em 

sintonia com essa posição, encontramos em Durkheim (2008, p. 88) a seguinte argumentação: 

 

Ele começa com o indivíduo e, sem atribuir-lhe sequer a mais ligeira inclinação 

social ou tendências conflitantes que pudessem tornar a sociedade necessária pelos 

conflitos e males que elas engendrariam, ele se encarrega de explicar como um ser 

tão fundamentalmente indiferente a qualquer forma de vida em comum veio a 

formar sociedades. 

 

Na Enciclopédia, Diderot define o cidadão como “membro de uma sociedade livre de 

várias famílias, que compartilha os direitos dessa sociedade e goza de seus privilégios” 

(DIDEROT; D’ALEMBERT, 2015, p. 67). Nota-se, assim, uma diferença entre a concepção 
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que circulava pelo circuito iluminista e a tese defendida por Rousseau. Enquanto o verbete se 

limita a definir o cidadão como um agente passivo, aquele que “compartilha os direitos”, 

Rousseau defende uma proposta em que o cidadão é partícipe ativo do poder soberano e da 

própria elaboração de leis. 

Diante desse quadro paradoxal – no qual temos os homens, solitários por natureza, 

em um extremo; e a necessidade de ordenação social que invoca a formação de um novo 

homem, um cidadão, em outro –, podemos perguntar: como estabelecer uma interseção nessas 

linhas aparentemente paralelas? Ou ainda, como interroga Dozol (2008, p. 47), “como forjar 

homens assim, capazes de não apenas elaborar as leis que regerão o pacto social, mas 

principalmente cumpri-las e mantê-las até que um novo arranjo seja considerado necessário?”. 

Nesse sentido, Dozol (2008, p. 47) continua: “É aí que entra a educação, peça chave no 

processo de conformação das vontades particulares à vontade geral. Educação para a virtude – 

condição para a possibilidade do pacto – é, pois, a divisa do projeto político-formativo 

rousseauniano”. 

Face ao exposto, Rousseau (2014a) demonstra que a solução está no seu projeto de 

educação, sendo Emílio o seu experimento teórico que reúne as qualidades do homem natural 

e do cidadão virtuoso. Esse projeto educacional consiste basicamente na orientação do 

desenvolvimento das potencialidades naturais do homem de modo a transformá-las em 

faculdades ativas de intervenção no mundo. Para tanto, nossa análise consistirá em examinar 

os três elementos que atravessam a formação do homem e do cidadão no Emílio, a saber: a 

sensibilidade, a razão e a consciência. Trataremos dessa temática na subseção a seguir. 

 

 

4.2 O TRIPLO ASPECTO DA FORMAÇÃO: SENSIBILIDADE, RAZÃO E 

CONSCIÊNCIA 

 

 

Chamado por Lévi-Strauss de “o fundador da ciência do homem” (FORTES, 1989, p. 

116), título de um de seus livros, Rousseau foi talvez aquele de seu tempo que mais ousou na 

elaboração de um pensamento com a finalidade de buscar a essencialidade humana. 

Tentaremos, pois, aproximarmo-nos mais dessa natureza esquadrinhada por Rousseau em 

seus trabalhos. 
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A sensibilidade, ao lado da razão e da consciência, ocupa lugar central na análise que 

Rousseau faz do homem, seja ele na condição natural, seja na condição civil. Comumente, a 

sensibilidade é definida em relação a “toda a esfera das operações sensíveis do homem, que 

abrange tanto o conhecimento sensível quanto os apetites, os instintos e as emoções” 

(ABBAGNANO, 2012, p. 1037). Dito de outra forma, a sensibilidade é a “capacidade de 

receber sensações e de reagir aos estímulos” (ABBAGNANO, 2012, p. 1037). 

No século XVIII, um debate muito acalorado se estabelecia em torno desse tema 

entre os pensadores da época. Nessa direção, duas correntes se sobressaíam: o materialismo, 

de um lado; e o idealismo, de outro. Para Rousseau, ambas são insuficientes para explicar o 

mecanismo de operação do espírito humano. Primeiro porque, segundo Rousseau, toma os 

efeitos pela causa, ou seja, atribui à matéria a única fonte para explicar as operações da alma. 

A outra proposta, o idealismo, por seu turno, nega o fato de que os objetos exteriores à 

consciência possam determiná-la. 

Ademais, define Rousseau (2014a, p. 97), no Emílio ou Da Educação, os objetivos 

da educação nas primeiras fases da vida: “portanto, a primeira educação deve ser puramente 

negativa. Consiste em não ensinar a virtude ou a verdade, mas em proteger o coração contra o 

vício e o espírito contra o erro”. Nesse sentido, fica claro que o desenvolvimento de uma 

racionalidade reta exige que sua base, a sensibilidade, seja desenvolvida adequadamente. 

Rousseau (2014a, p. 16) acrescenta ainda que “viver não é respirar, mas agir; é fazer 

uso de nossos órgãos, de nossos sentidos, de nossas faculdades, de todas as partes de nós 

mesmos que nos dão o sentimento de nossa existência”. Está anunciado, desse modo, o roteiro 

que balizará o projeto educacional, a saber: garantir o pleno desenvolvimento dos órgãos, da 

sensibilidade e da razão. Partindo desse argumento, Rousseau (2014a) seguirá seu texto 

repudiando as práticas que ele julgava represar o desenvolvimento infantil, tais como: 

enfaixar a criança pra lhes imprimir uma suposta boa forma aos membros; infligir castigos 

físicos com a pretensão de cessar o choro reclamante; aplicar admoestações morais de toda a 

ordem com o objetivo de imprimir o servilismo e a disciplinarização dos corpos infantis; 

divulgar instrução livresca e autoritária de conteúdos ausentes de conexão com seus 

horizontes imediatos de ação; ou, ainda, estimular uma educação permissiva que fomente o 

livre desenvolvimento da vaidade e do ego infantil, fonte do autoritarismo do jovem de mais 

tarde. 

As consequências de uma educação que procede dessa maneira não poderiam ser 

diferentes do desastre. Diz Rousseau (2014a, p. 25): 
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Uma criança que passa assim seis ou sete anos entre as mãos das mulheres, vítimas 

dos caprichos delas e dos seus, e, depois de terem enchido sua memória ou de 

palavras que não podem entender, ou de coisas que não lhe servem para nada, depois 

de terem sufocado a natureza pelas paixões que fizeram nascer, colocam este ser 

fictício não mãos de um Preceptor que acaba de desenvolver as sementes artificiais 

que encontra completamente formadas, e lhe ensina tudo, exceto a se conhecer, 

exceto a tirar partido de si mesmo, exceto a saber viver e se tornar feliz. Enfim, 

quando essa criança, escrava e tirana, cheia de ciência e carente de juízo, igualmente 

débil de corpo e de alma, é jogada no mundo, mostrando sua incapacidade, seu 

orgulho e todos os seus vícios, isso faz com que se deplorem a miséria e a 

perversidade humana. 

 

Mas o que é de fato a sensibilidade no pensamento rousseauniano? O entendimento 

ou a faculdade de julgar compreende, entre outros aspectos, as sensações e os sentimentos. As 

sensações são as impressões puramente orgânicas e locais que resultam em representação de 

um dado da experiência. Elas se dão a partir do contato imediato e contingente do sujeito com 

os objetos no mundo, ao passo que os sentimentos são impressões universais que afetam 

todos os indivíduos de maneira geral. A esse respeito, Rousseau (2014a, p. 37) preconiza, em 

seu Emílio: 

 

Perceber é sentir, comparar é julgar; julgar e sentir não são a mesma coisa. Pela 

sensação, os objetos oferecem-se a mim separados, isolados, tais como existem na 

natureza; pela comparação, movimento-os, transporto-os, por assim dizer, coloco-os 

uns sobre os outros para julgar sua diferença ou sua semelhança e geralmente todas 

as suas relações. 

 

No Livro III do Emílio ou Da Educação, Rousseau (2014a, p. 275) explica como as 

sensações se articulam na composição das ideias do seguinte modo: “No começo, nosso aluno 

só tinha sensações, e agora tem ideias; ele apenas sentia, agora julga. Pois da comparação de 

várias sensações sucessivas ou simultâneas e do juízo que delas fazemos nasce uma espécie 

de sensação mista ou complexa que chamo de ideias”.  

Já os sentimentos, afirma Braga (2000, p. 47), “funcionam de forma semelhante ao 

imã magnético. Ele pode atrair ou repelir coisas que estão colocadas em relação a nós”. Sob 

essa ótica, podemos dizer que os sentimentos são forças ativas da alma que atuam de modo 

decisivo em nossa faculdade de julgamento. No Livro IV do Emílio ou Da Educação, 

Rousseau (2014a, p. 316) anuncia os sentimentos do seguinte modo: 

 

Uma criança só tem duas afecções bem definidas, a alegria e a dor; ela rir ou chora; 

os intermediários nada são para ela; passa continuamente de um desses movimentos 

ao outro. Essa alternância contínua impede que haja em seu rosto qualquer 

impressão constante e que ela ganhe uma fisionomia; mas na idade em que, já mais 

sensível, ela é mais energicamente ou mais constantemente afetada, as impressões 
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mais profundas deixam marcas mais difíceis de se destruírem, e do estado habitual 

da alma resulta uma disposição de traços que o tempo torna indeléveis. 

 

Dito de outro modo, o odor de um jardim, o barulho de uma carruagem ou a beleza 

de uma obra de arte são sensações que nos atingem por meio dos cinco sentidos, e isso, como 

já vimos, é um cuidado que o Preceptor tem para com o jovem Emílio. Cuidar dos aspectos 

físicos do aluno é parte integrante de seu projeto de formação. Em contrapartida, afecções 

como tristeza, raiva, ansiedade, alegria, longe de serem sons, sabores, cheiros e ou objetos de 

contato, são um produto de segunda ordem das sensações. Em seus Diálogos, Rousseau (1962 

apud BRAGA, 2000, p. 27) descreve a sensibilidade da seguinte maneira: 

 

A sensibilidade é o princípio de toda ação. Um ser animado qualquer, que não 

sentisse nada, não agiria. Pois onde estaria, para ele, o motivo para agir? O próprio 

Deus é sensível, já que age. Então, todos os homens são sensíveis, e talvez no 

mesmo grau, mas não da mesma forma. Existe uma sensibilidade física, ou orgânica, 

que, sendo puramente passiva, parece não ter por fim senão a conservação de nossos 

corpos e de nossa espécie segundo as direções do prazer e da dor. Entretanto, existe 

outra sensibilidade, que chamaria de ativa ou moral, a qual não é outra coisa senão a 

faculdade de vincular nossas afeições aos seres que nos são estranhos. Esta, cujo 

conhecimento não é fornecido pelo estudo dos pares de nervos, parece apresentar 

nas almas humanas uma analogia muito clara com a faculdade atrativa dos corpos. 

Sua força é a razão das relações que sentimos entre nós e os outros seres, e, segundo 

a natureza dessa relação, ela age tanto positivamente, por atração, como 

negativamente, por repulsão, como um imã por seus pólos. A ação positiva ou 

atraente é a simples obra da natureza que procura ampliar e reforçar o sentimento de 

nosso ser; a negativa ou repulsiva é uma alteração da primeira, produzida pela 

atividade da reflexão. Da primeira nascem todas as paixões amorosas e doces, da 

segunda, todas as paixões rancorosas e cruéis. 
 

Desse modo, podemos chamar de sensibilidade o conjugado formado pelas 

sensações e pelos sentimentos.Do ponto de vista educacional, afirma Kuntz (2012, p.33) que 

“é preciso não esquecer que a educação da sensibilidade” e sua finalidade reside em “aguçar a 

capacidade de observação para preparar o bom uso do julgamento, e não introduzir, por meios 

irracionais, a uma crença que a razão não pode alcançar”. Corrobora esse pensamentoa tese de 

Braga (2000, p. 53) que defende: 

 

Por melhor que seja conduzida, a atividade do julgamento não basta, por si só, para 

alcançar a verdade; ainda depende de princípios primitivos para, em solo firme, 

erguer seus raciocínios. Esses princípios são fornecidos pelos sentimentos naturais, 

os quais são forças que atestam a verdade de uma determinada proposição. A 

imaginação, ao contrário das ideias, não depende de relações ou cadeias para 

oferecer matéria a um julgamento. Sozinha, a imagem é capaz de despertar, no 

espírito, um sentimento de uma força tal, que obriga o julgamento imediatamente a 

se pronunciar. Por estar intimamente ligado ao sentimento, a imaginação possui uma 

enorme força terapêutica para acalmar, eliminar ou despertar as paixões. 
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É importante lembrar que havia, nos horizontes de trabalho de Rousseau, uma obra 

que receberia o título de A moral sensitiva ou o materialismo do sábio, na qual o autor 

pretendia demonstrar as influências materiais na conduta moral dos indivíduos. A esse 

respeito, Rousseau afirma, em suas Confissões, sobre as teses que esse trabalho encerraria:  

 

Os climas, as estações, os sons, as cores, a escuridão, a luz, os elementos, os 

alimentos, o barulho, o silêncio, o movimento, o repouso, tudo atua sobre nossa 

máquina, e por consequência sobre a nossa alma; tudo nos oferece mil presas quase 

certas para governamos na sua origem os sentimentos que mais tarde nos dominam 

(ROUSSEAU, 2008, p. 374). 

 

Nesse sentido, Rousseau (2014a, p. 317) recomenda que quanto mais os alunos 

avancem na idade, mais devem ser preservados dos “espetáculos que os excitem”, mas antes 

de colocá-los ante os “espetáculos que inspire a moderação”, “mostrai-lhes apenas quadros 

tocantes, mas modestos, que os comovam sem seduzir e alimentem sua sensibilidade sem lhes 

perturbar os sentidos”. Em relação ao poder que possuem os sentimentos na formação do 

indivíduo, há um exemplo que ilustra muito bem o potencial a ser explorado pela educação na 

formação moral:  

 

Um velho militar que se distinguiu tanto por seus méritos quanto pela coragem 

contou-me que, em sua primeira juventude, seu pai, homem de juízo, mas muito 

devoto, ao ver que seu temperamento nascente o entregava às mulheres, nada 

poupou para contê-lo; finalmente, porém, apesar de todos os cuidados, percebendo 

que estava prestes a perdê-lo, ocorreu-lhe levá-lo a um hospital de sífilis e, sem 

preveni-lo de nada, fê-lo entrar numa sala onde um grupo daqueles infelizes 

expiavam, por um tratamento apavorante, a desordem que os expusera àquilo. 

Àquele horrendo espetáculo, que revoltava ao mesmo todos os sentidos, o jovem 

quase desmaiou (ROUSSEAU, 2014a, p. 318). 

 

A consciência, ao seu tempo, também tem tarefa imprescindível a cumprir no projeto 

de formação de Rousseau. Em sua formulação mais geral, a consciência é definida como “a 

possibilidade que tem cada um de dar atenção aos seus próprios modos de ser e às suas 

próprias ações” (ABBAGNANO, 2012, p. 217). De modo mais estrito, a consciência é um 

conceito muito mais difícil que pode ser denotado como “uma relação da alma consigo 

mesma, de uma relação intrínseca ao homem ‘interior’ ou ‘espiritual’, pela qual ele pode 

conhecer-se de modo imediato e privilegiado e por isso julga-se de forma segura e infalível” 

(ABBAGNANO, 2012, p. 217). 

Segundo Dent (1996, p. 77), em nenhum texto do conjunto de obras de Rousseau há 

uma definição circunstanciada de consciência. Apesar disso, sobretudo em sua teoria 

educacional, encontramos de modo recorrente o termo e verificamos sua fundamental 
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importância para a compreensão do conjunto de ideias. Uma primeira aproximação com esse 

conceito ocorre no Emílio ou Da Educação, no Livro II. Rousseau (2014a, p. 71) defende que 

é nesse período, a partir dos 2 anos, que a criança desperta para a vida interior, “é nesse 

segundo grau que propriamente começa a vida do individuo; é então que ele toma consciência 

de si mesmo”. Em outra passagem, diz Rousseau (2014a, p. 76), que as dores são para o corpo 

assim como o remorso é para a consciência, revelando-nos que aí mora o princípio natural de 

nossa moralidade. Trata-se de um arbítrio natural que nos leva à sombra do bem, da beleza e 

da justiça. Em uma nota do Emílio, Rousseau explica: 

 

[...] logo o sentimento interior, começando a despontar, impô-lo-ia como uma lei da 

consciência, como um princípio inato que para se desenvolver só espera os 

conhecimentos aos quais se aplica. Esse traço não é feito pela mão dos homens, mas 

é gravada em nossos corações pelo autor de toda justiça (ROUSSEAU, 2014a, p. 

108). 

 

A crença nesse princípio da condição humana é tão forte em Rousseau (2014a) que 

ele chega a dizer que, se é verdade que as paixões são as principais causas de nossos erros, a 

consciência é a cerca natural que nos contém dessas inclinações degradantes, ou seja, “[...] 

tudo o que sinto estar bem está bem, tudo o que eu sinto mal está mal. O melhor de todos os 

casuístas é a consciência, e só quando regatemos com ela recorremos às sutilezas do 

raciocínio” e, mais adiante, completa: “a consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do 

corpo” (ROUSSEAU, 2017, p. 404-405). 

De forma mais direta, define Rousseau (2014, p. 409) os termos da consciência: 

“Existe, pois, no fundo das almas um princípio inato de justiça e de virtude a partir do qual, 

apesar de nossas próprias máximas, julgamos nossas ações e as de outrem como boas ou más, 

e é a esse princípio que dou o nome de consciência”. Em seguida, reafirma a consciência 

como instinto ao dizer:  

 

Consciência! Consciência! Instinto divino, imortal e celeste; guia seguro de um ser 

ignorante e limitado, mas que inteligente e livre; juiz infalível do bem e do mal que 

tornas o homem semelhante a Deus, és tu que fazes a excelência da natureza e a 

moralidade de suas ações; sem ti nada sinto em mim que me eleve acima dos 

animais, a não ser o triste privilégio de perde-me de erros em erros com o auxílio de 

um entendimento sem regra e de uma razão sem princípio (ROUSSEAU, 2014a, p. 

411-412). 

 

Maruyama (2001) destaca haver um duplo estágio que o conceito de consciência 

assume em Rousseau. Segundo a autora de A contradição entre o homem e o cidadão: 

consciência e política segundo Rousseau, “a consciência de si é, para Rousseau, sempre 
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anterior à consciência do outro” e de que “não é possível falar em afeição entre os homens 

sem considerarmos a consciência, pois ela é um princípio anterior às afeições particulares” 

(MARUYAMA, 2001, p. 56). Desse modo, a consciência mostra-se como elemento que 

aglutina a sensibilidade e os sentimentos naturais para explicar a constituição da vida em 

comunidade. 

Dito de outro modo, assim como a sensibilidade, a consciência é um dos 

componentes que antecedem a razão e, ao lado dos sentimentos naturais de piedade, do amor 

e da autopreservação, sustentam o verdadeiro Direito Natural para Rousseau. Na opinião de 

Kuntz (2012, p. 47-48), é por estar “inscritos na natureza humana, a condição de possibilidade 

de uma moralidade que a razão pode compreender e confirmar, definindo-a como adesão ao 

direito e aquilo que convém a natureza humana”. 

É assim que Rousseau logra a façanha de derivar da singularidade do indivíduo e de 

suas potencialidades os princípios da coletividade. Nessa perspectiva, os sentimentos de 

piedade e de autopreservação se combinam para preservar o singular dissolvido na 

pluralidade. Desse modo, o amor, o impulso que une os sexos de maneira aleatória, passa a 

ser regrado, segundo o ordenamento jurídico consagrado, por meio de deliberação de sua 

própria vontade. Coroa esse processo o desenvolvimento da razão por meio da sua tendência 

de se autoaperfeiçoar. 

Ademais, Rousseau afirma categoricamente que há limites da consciência e de que, 

sem o desenvolvimento da razão, ela nada mais é do que um ponteiro que indica o que nos 

parece bem e o que nos parece mal. Para conhecermos o bem e o mal, faz-se necessário o uso 

da razão. Isso se justifica pelo fato de Rousseau identificar a origem da moralidade e, 

portanto, do bem e do mal, como aspecto da ordem civil e não da cúpula natural. Esclarece 

Maruyama (2001, p. 71) que “não são os instintos físicos ou os prazeres sensuais que devem 

governar os homens, mas o instinto moral, a consciência, e a razão, como para Platão as 

partes superiores da alma devem governar as partes inferiores”. 

Nessa perspectiva, Rousseau mostra-se em oposição às teses iluministas que 

apostavam que o princípio da moralidade estava largamente escorado na razão. Para o 

pensador de Genebra, a razão se mostra como mais um mecanismo do espírito para 

verificação do agir moral, e que pode falir. Esse sentimento vacilante de Rousseau em relação 

à razão é registrado por Dent (1996, p. 194) do seguinte modo: “A razão, em seu lógico e 

científico emprego, parece contar com a sua aprovação; ela excede o seu âmbito apropriado 

quando o estabelecimento dos objetivos da vida ou as bases da convicção moral e religiosa 
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estão envolvidos”. Já para Cassirer (1999, p. 41), o mesmo homem que se afastou da 

glorificação da razão pelo círculo dos enciclopedistas franceses foi o mesmo que no Emílio 

afirma que “as mais sublimes idéias da divindade nos chegam somente pela razão”. 

De todo modo, verifica-se um pensamento pendular de Rousseau em relação à razão 

e à consciência, pois não sabemos de pronto as fronteiras entre esses dois princípios da ação 

humana. Estaríamos diante de um pensamento vacilante? Essa aparente inconsistência do 

pensamento de Rousseau lhe rendeu muitas críticas e ele próprio se defendeu dizendo que os 

seus paradoxos se tratavam de um recurso, ao passo que clamava ao leitor serenidade para 

julgar seu pensamento para além da superfície da argumentação. Diz ele na Carta a 

Christophe de Beaumont (2005, p. 40): 

 

Escrevi sobre diversos assuntos, mas sempre segundo os mesmos princípios; sempre 

a mesma moral, a mesma crença, as mesmas máximas, e, se se quiser, as mesmas 

opiniões. Juízos contrários, no entanto, foram feitos sobre meus livros, ou, antes, 

sobre o autor de meus livros, porque fui julgado pelos assuntos de que tratei muito 

mais do que por meus sentimentos (ROUSSEAU, 2005, p. 40). 

 

Há, como atesta Derathé (2012, p. 19), dois aspectos da doutrina de Rousseau “um, 

sentimental, o outro, racionalista, aparentemente, inconciliáveis”? Ainda de acordo com 

Derathé, essa foi uma questão que dividiu os leitores de Rousseau em dois partidos e que é 

fonte de profícuo debate. 

Chegamos, portanto, ao último vértice do projeto educacional de Rousseau, que é a 

razão. De acordo com Abbagnano (2012, p. 969-970), a razão é definida, de modo geral, 

como a faculdade que distingue os homens dos animais, como faculdade orientadora geral da 

conduta ou de um procedimento inerente à tarefa de conhecer. No tempo de Rousseau, em 

especial no circuito intelectual francês, a razão era tratada como a única capaz de conduzir o 

homem de sua saída do mundo do obscurantismo religioso e entrar numa era de progresso. A 

razão se tornou a munição das elites esclarecidas na luta pela secularização das instituições do 

Estado. Nesse cenário, apartar-se do dogmatismo era agenda urgente. É verdade que Rousseau 

desconfiou desse otimismo em relação à razão e tratou de investigar o tema. 

No Livro II, de Emílio ou Da Educação, encontramos a primeira formulação de 

Rousseau (2014a, p. 89-90): 

 

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 formar um homem razoável, e pretende-se educar uma 

criança pela razão! Isto é começar pelo fim, é da obra querer fazer instrumento. 
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Logo de início, está claro que a formação da razão está vinculada a uma ordenação 

que é dada pela natureza e, portanto, possui um tempo específico para seu aprimoramento. 

Querer violar essa regra é conduzir a criança ao verbalismo vazio e à corrupção do julgamento 

em formação que deve considerar primeiro o contato com as coisas e a prática dos sentidos. 

Sob esse viés, considera Maruyama (2001) que há uma dupla dimensão do conceito de razão 

em Rousseau. A primeira, chamada de “razão sensitiva”, diz respeito à “capacidade de 

comparar sensações, produzindo as ideias simples” (MARUYAMA, 2001, p. 58). A razão, 

denominada de “intelectual”, é a “capacidade de comparar as ideias simples e elaborar ideias 

complexas” (MARUYAMA, 2001, p. 58). Essa divisão, em verdade, aparece pela primeira 

vez formulada por Derathé. Afirma ele: 

 

No plano psicológico, a razão se define como uma regra ou um guia que, no homem, 

resulta do emprego judicioso de todas as suas faculdades. Não é propriamente uma 

faculdade; é composta por todas as outras faculdades humanas. Como a razão assim 

definida se divide em razão sensitiva e razão intelectual, não há em Rousseau a 

oposição que os cartesianos estabeleceram entre a razão e os sentidos (DERATHÉ, 

2012, p. 37). 

 

Conforme já foi mencionado na seção anterior, o início da chamada idade da razão 

compreende a idade de 15 aos 20 anos, pois a “infância é o sono da razão” (ROUSSEAU, 

2014a, p. 119). Vale lembrar que Rousseau identifica o período da razão com o momento em 

que Emílio começa o movimento de inserção da sociedade. Para Derathé (2012, p. 30), a 

“sociabilidade e racionalidade são inseparáveis” no pensamento de Rousseau. Do ponto de 

vista metafísico, a razão é definida em Cartas Morais como “a faculdade de ordenar todas as 

faculdades de nossa alma de forma adequada à natureza das coisas e a suas relações conosco” 

(ROUSSEAU, 2005, p. 149). Além disso, a razão possui status universais em Rousseau. Em 

sua teoria sobre a origem das línguas, o autor afirma que, embora haja uma infinidade de 

idiomas e dialetos formada no seio de diferentes povos, a razão é o princípio fonte dessa 

diversidade, pois “só a razão é comum, o espírito em cada língua tem sua forma particular” 

(ROUSSEAU, 2014a. p. 122). 

Nessa direção, o rótulo de irracionalista dado pelos opositores às teses de Rousseau 

é, de certo, modo frágil. Não se trata de uma ode à sensibilidade em detrimento de à razão, 

mas de uma conciliação entre o sentir e o pensar, isto é, “o sentimento interior deve servir de 

guia para a razão e reconduzi-la no reto caminho da verdade quando ela se extravia em 

argumentações sofísticas ou especulações que não foram feitas para ela” (DERATHÉ, 2012, 
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p. 33) e na Carta ao Senhor de Franquière, escreve Rousseau (2015, p. 182): “a razão toma 

com o tempo o molde que o coração lhe dá”. 

Em resumo, reconhece Derathé que Rousseau inaugura um novo tipo de 

racionalismo, engajado ao sistema moral, que se ocupa muito mais com o plano ético da 

sociedade do que com pretensões expansionistas do saber, como queriam os pensadores de 

seu tempo. Defende Rousseau (2014a, p. 558) no seu Emílio que “a razão que leva o homem 

ao conhecimento de seus deveres não é muito complexa”, mas a razão com pretensões outras 

é difícil e cheia de sofisticações elaboradas só inteligíveis, muitas vezes, por aqueles que a 

elaboram. Face ao exposto, passaremos, a seguir, aos aspectos concretos da formação de 

Emílio, a partir dos resultados desse processo que possui como sustentação filosófica a 

articulação entre os conceitos de sensibilidade, consciência e razão nos planos moral e 

político da vida. 

 

 

4.3 EMÍLIO: O HOMEM E O CIDADÃO 

 

 

Rousseau é um duro crítico das instituições educacionais do seu tempo, sobretudo no 

que diz respeito à tarefa de formar homens e cidadãos. Ele afirma que nem os colégios, nem a 

sociedade de maneira geral estão aptos para educar. Sem saber o que querem, acabam 

formando “homens de duas faces”. Além disso, o estado em que se encontrava a sociedade 

francesa de seu tempo o fazia concluir que as instituições verdadeiramente públicas já não 

existiam mais e, portanto, “estas duas palavras, pátria e cidadão, devem ser canceladas da 

língua moderna” (ROUSSEAU, 2014a, p. 13). 

Nessa direção, sua obra é uma tentativa de oferecer um novo modelo de homem e de 

cidadão. Uma das primeiras características comuns, tanto ao ideal de homem como de 

cidadão, é a obrigação ao trabalho. Considera Rousseau (2014a, p. 261-262) que “o homem e 

o cidadão, qualquer que seja ele, não tem por outro bem para colocar na sociedade a não ser 

ele próprio [...]. Portanto, trabalhar é um dever indispensável para o homem social. Rico ou 

pobre, poderoso ou fraco, todo cidadão ocioso é um patife”. Essa é a razão pela qual Emílio 

aprende o seu ofício: a marcenaria. 

A segunda característica comum ao homem e ao cidadão é a de ter filhos. Segundo 

Rousseau (2014a, p. 27), é dever do homem perpetuar a espécie e fornecer outros à pátria. 
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Esses novos homens e mulheres, por sua vez, terão o dever de contribuir para a sociedade, 

assim como os seus genitores. Temos, assim, um princípio que visa garantir a perpetuação das 

sociedades. 

É, ainda, característica fundamental do cidadão a participação ativa no poder 

soberano, por definição. Tomar parte nos assuntos da vida pública, na elaboração das leis, é o 

que dá forma ao cidadão e o que sustenta o contrato social. Na obra Do Contrato Social ou 

Princípios do Direito Político, Rousseau (1973d) elabora um dos conceitos centrais do seu 

quadro teórico-político, que é o de “vontade geral
13

”. Esse conceito ecoa diretamente em sua 

teoria educacional e é um dos eixos centrais para o entendimento da tarefa educacional que o 

autor apresenta em seus textos. A “vontade geral” nos parece ser um meio pelo qual Rousseau 

tenta restabelecer uma conexão entre sua natureza a sua condição social, de modo que, com 

base na educação, haja uma relação de subordinação entre a sensibilidade e os compromissos 

que a vida em sociedade exige. Nas palavras do pensador suíço: 

 

O organismo político é assim também um ser moral dotado de vontade; e essa 

vontade geral, que tende sempre à preservação e ao bem-estar do conjunto e de todas 

as partes, e que é a fonte das leis, consiste na regra do que é justo e injusto, para 

todos os membros do Estado, com respeito a eles mesmos e ao próprio Estado. Cabe 

à educação dar aos espíritos uma formação nacional, orientado seus gostos e 

opiniões de modo que sejam patriotas por inclinação, por paixão e por necessidade 

(ROUSSEAU, 2003, p. 7). 

 

A dificuldade de compreensão do conceito de “vontade geral”, em parte, é resultado 

da própria natureza da vontade desse novo ser moral. O Estado sendo, pois, resultado de uma 

livre associação tem de, por efeito, subordinar as partes envolvidas na associação. Em resumo, 

é característica da “vontade geral” ser, ao mesmo tempo, um ato de liberdade e de 

subordinação. 

No Projeto para a educação do senhor de Sainte-Marie (ROUSSEAU, 1994) já 

encontramos a importância do domínio de uma rudimentar teoria dos fundamentos da 

sociedade, evidenciando assim sua preocupação com a formação política de seu aluno, 

conforme podemos depreender do trecho a seguir: 

 

Enfim, se acontecer que meu aluno permaneça bastante tempo em minhas mãos, me 

arriscarei a lhe dar algum conhecimento da moral e do direito natural, através da 

leitura de Puffendorf e de Grotius; porque é digno de um homem de bem e de bom 

senso conhecer os princípios do bem e do mal e os fundamentos sobre os quais a 

sociedade de que faz parte esta estabelecida (ROUSSEAU, 1994, p. 99-100). 

                                                 
13

 O conceito de “vontade geral” (que não deve ser confundido com a “vontade de todos”) é definido no 

Contrato Social (ROUSSEAU, 1973d, p. 49) como um instrumento pelo qual se dirige “as forças do Estado de 

acordo com a finalidade de sua instituição, que é o bem comum”. 
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No Livro V do Emílio ou Da Educação, em particular na peça intitulada Viagens 

(ROUSSEAU, 2014a), o filósofo se esforça para dar uma unidade a essa dicotomia criada no 

âmbito de toda a sua extensa obra: 

 

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 (ROUSSEAU, 

2014a, p.672). 

 

Rousseau (2014a, p. 672-673) defende que é estudando a “natureza do governo” em 

suas relações gerais e particulares que pode o aluno julgar se a pátria sob a qual nasceu 

corresponde a sua condição. Está aberta a possibilidade de, chegada a idade da razão, sendo 

julgada a insuficiência do “contrato pelo qual se liga à comunidade”, o homem abdicar de sua 

cidadania e deixar o seu país. 

Mesmo inserido na sociedade civil, Emílio não perde sua condição autárquica, livre. 

Reconhece o melhor local para se consolidar na qualidade de cidadão e sabe responder ao 

chamado das leis a que está subordinado. Ele é, em verdade, um “bom selvagem”, alguém que 

preservou as virtudes e qualidades perdidas dos homens primitivos, e, ao mesmo tempo, 

alguém que se reconhece membro de um corpo político e social. Diz o Preceptor, no início de 

seu projeto: 

 

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 como qualquer outro; e, ainda que a fortuna o faça 

mudar de lugar, ele sempre estará no seu (ROUSSEAU, 2014a, p. 15). 

 

Nessa perspectiva, o Preceptor de Emílio encarna, em certa medida, a figura do 

Estado e lhe oferece uma formação política e, ao mesmo tempo, cívica, partindo da análise 

dos costumes e dos hábitos dos povos que lhe são apresentados ao longo de seu percurso. No 

Livro V do Emílio ou Da Educação, assim o Preceptor desenha o seu aluno: 

 

Considerai o meu Emílio, com vinte anos completos, bem formado, bem constituído 

de espírito e de corpo, forte, sadio, disposto, destro, robusto, cheio de juízo, de 

razão, de bondade, de humanidade, com bons costumes, bom gosto, amante do belo, 

fazedor do bem, livre do império das paixões cruéis, sem o julgo da opinião, mas 

submisso à lei da sabedoria e dócil à voz da amizade; dono de todos os talentos úteis 

e de vários talentos agradáveis, pouco preocupado com as riquezas, carregando seus 

recursos na ponta dos braços e sem medo de não ter pão, aconteça o que acontecer 

(ROUSSEAU, 2014a, p. 616). 
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Em suma, como último ato do projeto educativo de Emílio, o Preceptor insere seu 

aluno em uma formação política de reconhecimento e de experimentação dos costumes, das 

leis, de cultura e de regime jurídico e político de diversos países a fim de escolher o melhor 

local para constituição de sua família. O projeto de formação foi bem concluído. Emílio 

retorna das viagens e consuma o casamento com Sofia. O trabalho do Preceptor está 

finalizado. Emílio terá de experimentar a vida sem o auxílio da tutoria de seu professor. O 

Preceptor lhe dá uma última recomendação:  

 

Mas, caro Emílio, que uma vida tão doce não te afaste dos deveres penosos quando 

te forem impostos; lembra-te de que os romanos passavam da charrua ao consulado. 

Se o príncipe ou o Estado te chama ao serviço da pátria, deixa tudo para ir cumprir, 

no posto que te indicarem, a honrosa função de cidadão. Se tal função for onerosa 

para ti, há um meio honesto e certo de te libertares dele, que é cumpri-la com 

integridade bastante para que ela não te seja confiada por muito tempo 

(ROUSSEAU, 2014a, p. 702). 

 

Escrito no ano de publicação de Emílio ou Da Educação, o romance inacabado 

intitulado Émile e Sophie ou os Solitários (ROUSSEAU, 2010) resume-se a duas cartas 

escritas por Emílio ao seu antigo Preceptor. Nelas, encontramos uma síntese do que seria o 

desfecho da vida e, por consequência, do resultado prático da preparação que Emílio recebeu. 

O destino de Emílio não é feliz, “tudo se evaporou como um sonho” e jovem perdeu 

“tudo, mulher, filhos, amigos, tudo enfim, até o contato com meus semelhantes” 

(ROUSSEAU, 2010, p. 23). O início dessa tragédia se dá na serenidade de uma rotina vivida 

em um vilarejo afastado, mas se concretiza no contexto de uma grande cidade. A morte dos 

pais de Sofia, a esposa de Emílio, e, depois, o falecimento prematuro de um dos seus filhos, 

foi o motivo para se buscar na cidade o refúgio que Emílio julgava ser necessário nesse 

momento de dor, mesmo contando com a resistência de Sofia que se contrapôs à ideia de se 

apartar do lugar que, embora trouxesse dolorosas lembranças, era, também, cenário de belas 

passagens. A destruição daquele projeto familiar é coroada com a confissão de infidelidade 

conjugal da esposa. 

Por conseguinte, Emílio encontra-se atordoado, vencido e dilacerado pela 

inconfidência, perde-se no meio da cidade. Vagando de um lugar a outro até encontrar um 

instante de razão, no qual “cedendo primeiro à paixão que não conseguia vencer, para 

conseguir dominá-la depois” (2010, p. 44), o protagonista se vê obrigado a abandonar a vida 

doméstica. 

Passado o primeiro momento do golpe, Emílio se pergunta pelas causas da mudança 

de comportamento da virtuosa Sofia: “Você a acusa de não ser mais a mesma! Oh, Émile, e 
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você, não mudou? Ah! [...] A inconstância dela é obra sua” (ROUSSEAU, 2010, p. 47). Já 

podemos ver, desse modo, os primeiros reflexos da educação que recebeu atuarem em sua 

alma. Trata-se de uma reflexão reta, derivada da educação da sensibilidade, da consciência e 

da razão, na recomposição da faculdade de julgamento do homem Emílio. O descompasso de 

Sofia é espelho das negligências de Emílio. Ainda há de se considerar um detalhe relevante: é 

pela voz imperativa da consciência que Sofia revela seu vacilo moral. Pelo cálculo frio da 

razão, podemos entrever que o silêncio, nesse caso, tornar-se-ia uma dupla pusilanimidade por 

parte da esposa de Emílio. Desse modo, concluímos que mesmo a sensibilidade falindo em 

decorrência da paixão irracional, a fonte moral, fermentada pela educação, atuou de forma 

decisiva. 

Em sua fuga, que registrou 36 horas, Emílio nos oferece mais um exemplo do que a 

sua educação lhe proporcionara: “graças aos exercícios da minha juventude, era robusto e 

forte; não temia nem a fome nem a fadiga”, porém, não deixa de apontar uma falha que o 

processo de formação possuía: “mas meu espírito doente atormentara o meu corpo, e você me 

preservara das paixões violentas muito mais do que me ensinara a suportá-las” (ROUSSEAU, 

2010, p. 51). 

Em seguida, continua Emílio a exaltar o Preceptor e a educação que recebeu:  

 

Nunca senti tanto a força da educação como naquela cruel circunstância. Nascido 

com alma fraca, sensível a todas as impressões, fácil de perturbar, tímido para me 

decidir, após os primeiros momentos cedidos à natureza, vi-me senhor de mim 

mesmo capaz de considerar minha situação com tanto sangue frio quanto a de outra 

pessoa. Submetido à lei da necessidade cessei minhas queixas vãs, dobrei minha 

vontade ao julgo inevitável, olhei o passado como algo estranho a mim, imaginei 

que começava a nascer e, extraindo do meu estado atual as regras de minha conduta, 

enquanto esperava ser suficientemente instruído por elas, pus-me serenamente ao 

trabalho como se fosse o mais satisfeito dos homens (ROUSSEAU, 2010, p. 52). 

 

Ademais, mesmo considerando que por muito tempo o sentimento de vingança lhe 

rondou e ideias como a de retirar da mãe o convívio do filho foi objeto de reflexão. Contudo, 

diz Emílio, “tirar a mãe de um filho é tirar-lhe mais do que se lhe pode devolver, 

principalmente nesta idade; é sacrificar a criança para se vingar da mãe: é um ato da paixão, 

nunca da razão, a menos que a mãe seja uma louca ou uma desnaturada” (ROUSSEAU, 2010, 

p. 67) e, mais na frente conclui: “é certo que a resolução de tirar meu filho da mãe fora 

consequência de minha raiva” (ROUSSEAU, 2010, p. 69). Como solução, Emílio embarca 

para outras terras, considerando que o que o ligava àquele círculo social se desfez. 

Destacamos que o “trabalho” em Rousseau é um instrumento para o exercício da 

liberdade e não o seu contrário. A ênfase que está explicitamente demonstrada no aprendizado 
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e no exercício de uma profissão do jovem Emílio possui uma dupla função. A primeira é a de 

libertá-lo das correntes que a sua fortuna herdada lhe pudesse impor. A segunda está 

relacionada à própria sobrevivência da sociedade como espaço de bem-estar comum. A 

produção dos bens de consumo é dever cívico de todos os particulares e, “portanto, trabalhar é 

um dever indispensável para o homem social. Rico ou pobre, poderoso ou fraco, todo cidadão 

ocioso é um patife” (ROUSSEAU, 2014a, p. 262). 

Nesse contexto de desventura, Emílio deixa sua pátria. Junto com a dissolução de sua 

família, sua condição de cidadão se desmancha, pois, como afirma Emílio, “rompendo com os 

laços que me ligavam ao meu país eu o estenderia à terra inteira e tornava-me tanto mais 

homem quanto deixava de ser cidadão” (ROUSSEAU, 2010, p. 73). Nesse passo, verifica-se o 

que o argumento expresso nas primeiras páginas do Emílio ou Da Educação que diz “Forçado 

a combater a natureza ou as instituições sociais, é preciso optar entre fazer um homem ou um 

cidadão, pois não se podem fazer os dois ao mesmo tempo” (ROUSSEAU, 2014a, p. 11) 

equaciona-se. 

Para Rousseau (2014), as leis que regem a ordem civil são mutáveis e estão sujeitas a 

todas as contradições, como, por exemplo, as paixões e os vícios, oriundos da perversão dos 

sentimentos naturais, como se observa no caso de Emílio. A condição de cidadão, por sua vez, 

também está sujeita aos infortúnios que uma sociedade altamente corrompida lhe oferece. 

Logo, é nesse sentido que a dificuldade entre o determinar uma ordem de relevância entre o 

projeto de formação do homem e do cidadão não se resolvem completamente. Não havendo 

mais pátria, o que sobra é o homem. Se bem formado, segundo as leis da natureza, saberá 

viver em qualquer lugar, mas se formado conforme o costume, será como um viajante 

insatisfeito, pois “sempre comparando o que encontra com o que deixou, julga estar mal 

quando não está do mesmo jeito, e não consegue dormir nas índias se sua cama não estiver 

arrumada exatamente como em Paris” (ROUSSEAU, 2010, p. 74). 

Na segunda carta de Émile e Sophie ou os Solitários, continua Emílio explicitando os 

resultados da educação que recebera. Relata o viajante: 

 

Quando não encontrava trabalho em meu ofício, o que era raro, aceitava outros. 

Você fizera com que eu adquirisse o instrumento universal. Ora camponês, ora 

artesão, ora artista, às vezes até homem de talentos, sempre tinha algum 

conhecimento oportuno, e tornava-me mestre em seu uso pela pouca ansiedade que 

tinha em mostrá-los. Um dos frutos da minha educação era ser tomado exatamente 

por aquilo que diz ser, e nada mais; porque eu era simples em todas as coisas, e, 

quando tinha um cargo não almejava outro. Estava, assim, sempre no meu lugar e 

nele sempre me mantinha (ROUSSEAU, 2010, p. 75). 
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De outra parte, a formação política que serve de anteparo ao cidadão não desaparece 

de um todo. Continuando sua desventura, Emílio é preso, vendido e escravizado. Durante seu 

cativeiro, sendo assediado impiedosamente por outro escravo encarregado de distribuir as 

tarefas, foi penalizado por auxiliar os demais companheiros quando terminava sua tarefa. 

Organizou um motim no qual saiu vitorioso e foi promovido ao cargo do seu algoz. Disso 

resulta que, além das capacidades individuais de sobrevivência, Emílio apresenta a virtude de 

aglutinar pessoas em torno de uma causa, nesse caso, a justiça. Nitidamente, há uma 

habilidade social que adquiriu na sua trajetória formativa e que lhe capacita para a ação 

política efetiva. 

Educar o cidadão pressupõe, em Rousseau, a educação do homem. Não do homem 

burguês de seu tempo, mas do “bom selvagem”. Como vimos, o exercício da cidadania exige 

pátria e concidadãos bem preparados. Não havendo esses pressupostos essenciais, o que sobra 

do projeto de formação é o homem. Em alusão a essa questão, Pissarra (2002, p. 61) 

argumenta que “uma sociedade não-corrompida só pode ser criada por homens não 

corrompidos e sábios. Trata-se, portanto, de uma transformação coletiva mas, também, 

individual: mudar a sociedade é mudar os homens que a originam”. A partir da concepção de 

razão, verificamos que é somente por meio do exercício da cidadania que essa potencialidade 

pode se manifestar por completo. 

O fato de Emílio ou Da Educação não ser um manual didático para educação, mas 

sim uma sofística engrenagem do seu vasto sistema, aponta que essa obra se “constitui 

exatamente o livro de política mais adaptado aos tempos modernos, ou seja, a uma época que 

Rousseau vê caracterizada por uma crise muito profunda dos princípios fundamentais da 

sociedade ‘bem ordenada’” (GATTI, 2015, p. 72). A educação de Emílio tem como pano de 

fundo uma sociedade desmantelada e, por isso, é considerada por muitos como particular ou 

doméstica. Os princípios anunciados nos projetos de constituição da Córsega (ROUSSEAU, 

2003c) e da Polônia (ROUSSEAU, 2003a) estabelecem princípios para uma educação 

pública, pois defende Rousseau que, nessas nações, ainda em processo de consolidação, a 

corrupção e os costumes provenientes do vício ainda não infectaram o tecido social 

definitivamente. A esse respeito, defende Maruyama (2001, p. 137) que 

 

A ênfase de Rousseau na educação pública, principalmente nos projetos 

pedagógicos que servem a fins políticos e patrióticos, como nas Considerações sobre 

o Governo da Polônia ou no verbete “Economia Política”, tem sua justificação no 

Contrato Social, na teoria da vontade geral, e sua fundamentação no Emílio, na 

teoria da consciência. 
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Assim, temos uma formação que se pretende universal, a formação do homem, e uma 

contingente, que deve se circunscrever no âmbito do seio de uma determinada sociedade. 

Rousseau não acredita na visão cosmopolita do cidadão universal, isso porque, como vimos, 

os princípios do dever, moral e político repousam na sensibilidade, no desenvolvimento de 

amor às leis e não em uma razão universal. Sobre esse ponto, Roberto Gatti (2015, p. 74) 

aponta que: “além disso, cosmópole, sendo um universo sem pátria, não pode ter um governo 

político: a política existe em espaços bem definidos, comporta princípios e usos bem 

compartilhados no tempo, exige tradições comuns a um povo e a diversas das tradições dos 

outros”. 

Nesse processo, Emílio é preparado para ser um homem, “cuja especificidade é a de 

ser um cidadão legítimo tanto de uma sociedade perfeita, idêntica à que concebe no Contrato 

Social, como de uma mais real, cheia de imperfeições e na qual a presença de homens como 

Emílio possa contribuir ao seu melhoramento” (PAIVA, 2005, p. 185). A natureza demanda 

homens, sociedade, cidadão e, em decorrência disso, ser cidadão, em última análise, é 

considerar o que há de mais essencial no homem: ser livre. A liberdade é manifestada por 

meio da vontade que se aliena em favor da preservação da vida, de si e dos que estão 

próximos. Dito de outro modo, a síntese entre o homem e o cidadão se dá na conformação da 

vontade particular à vontade geral. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A teia formada pelos temas educação, política e formação do cidadão é questão 

central no atual debate das políticas de estado para a área de educação. Os processos de 

redemocratização vividos pelo Brasil, desde a consolidação da Carta Magna de 1988, aliados 

às pressões que a sociedade civil organizada impôs à agenda dos governos desde então, 

forçaram a criação de políticas que apontam para a necessidade da formação cidadã dos 

indivíduos, de modo que as escolas não se restrinjam ao ensino técnico e árido de conteúdos, 

mas que formem indivíduos conscientes de seu papel na sociedade, que sejam capazes de se 

perceber sujeitos de direitos e deveres, responsáveis diretos pelo destino de seu país. 

Nesse sentido, o tema da formação do cidadão ou da formação para o exercício da 

cidadania aparece como preocupação por meio de uma série de documentos orientadores do 

sistema de ensino brasileiro, como parte de processo de redemocratização. Como sabemos, a 

tradição democrática no Brasil não é uma das coisas mais respeitadas pelas classes dirigentes. 

De tempos em tempos, vivemos golpes de Estado. 

Os Planos Nacionais de Direitos Humanos (PNDH), cuja primeira versão apareceu 

em 1996; os Planos Nacionais de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), 2003 e 2006; as 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Diretos Humanos de 2012; bem como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica de 2010; e as recentes Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

de 2015, ocupam-se, guardadas as devidas proporções, em virtude da finalidade de cada 

documento, em estabelecer linhas a ser respeitas quando do estabelecimento de currículos 

para a formação dos professores e dos currículos escolares do ensino básico. 

Esse conjunto de leis desempenha uma dupla função. A primeira é a de superar os 

anos de restrição da liberdade impostos pelo regime ditatorial e fortalecer as bases da 

democracia da república brasileira, no que diz respeito ao processo de autoaperfeiçoamento da 

escola, de seus métodos e de seus objetivos. A segunda função é a de promover a valorização 

da pluralidade cultural e a difusão de uma cultura de respeito aos direitos humanos que deve 

permear uma sociedade democrática frente ao avanço das atitudes preconceituosas e dos 

comportamentos discriminatórios. 

De maneira mais restrita, temos, nesse contexto, a formulação de um documento 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM, que estabeleceu os 
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objetivos dessa etapa de ensino. Entre as recomendações que o referido documento define, 

encontramos “a sugestões dos PCNEM quanto aos saberes e às competências necessários para 

a formação do cidadão, como sujeito ético e político” (BRASIL, 2006, p. 42). Nesse aspecto, 

o socorro à filosofia se torna inevitável. Em decorrência disso, pensar os princípios filosóficos 

que estão por traz dessa “formação cidadã” com vista à construção desse sujeito “ético e 

político”, demanda, a nosso ver, uma reflexão mais profunda sobre o tema. 

Vale destacar que Rousseau aparece no PCNEM (BRASIL, 2006, p. 52) como 

importante referencial no Eixo temático relação de poder e democracia, no tema A 

democracia contemporânea, a ser trabalhado no Ensino Médio com os alunos. Recomenda o 

texto dos parâmetros que  

 

Pode-se também rever como Rousseau elaborou o conceito de soberania do povo e 

de democracia direta, para em seguida, a partir do contexto atual, em que 

predominam as democracias representativas, discutir os artigos da Constituição 

Brasileira de 1988, na qual recursos como plebiscito, referendo e iniciativa popular 

significam a incorporação de mecanismos de democracia semi-direta. [...]. É dessa 

forma que se pretende realizar a contextualização dos conteúdos filosóficos 

(BRASIL, 2006, p. 51). 
 

Nessa perspectiva, voltar ao estudo dos clássicos representa evocar um pensamento 

que serviu de terreno para problematizar questões que, não sendo de mesma natureza, são 

pelo menos derivadas do mesmo campo de sentidos. A escolha dos trabalhos de Rousseau 

para examinarmos a questão da formação do homem e do cidadão justifica-se, como diz muito 

bem o filósofo alemão Ernest Cassirer, em A questão Jean-Jacques Rousseau, pelo fato de: 

 

A doutrina de Rousseau não é igualmente para nós objeto de uma mera curiosidade 

erudita, nem de uma observação puramente histórico-filológica. Ao contrário, ela é 

considerada uma problemática viva e absolutamente atual, desde que não se 

satisfaça com a observação de resultados, mas se lance em seus pressupostos. As 

questões levantadas por Rousseau em seu século não são, ainda hoje, de modo 

algum obsoletas; também para nós elas não estão simplesmente “resolvidas”. 

Mesmo que a sua formulação com freqüência seja para nós apenas historicamente 

significativa e historicamente compreensível, o seu conteúdo não perdeu nada de sua 

proximidade (CASSIRER, 1999, p. 39). 

 

A obra de Rousseau influenciou revoluções e atravessou séculos produzindo até hoje 

seus efeitos. A análise da articulação entre a dimensão política e o plano ético na proposta 

educacional por meio de seu pensamento é uma tarefa que encontra ressonância em muitos 

estudos produzidos até então e ecoa diretamente no que os documentos balizam para o Ensino 

Médio brasileiro. 
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Podemos perguntar, como fez Salinas Fortes (1989, p. 93) em O bom selvagem: 

“quais são as possibilidades históricas de realização do ideal político no Contrato?”. Ele 

responde, servindo-se do argumento de Bertrand de Jouvenal, que: 

 

O que está perdido está perdido; é preciso salvar aquilo que é salvável. Ora, o que é 

salvável? Na grande sociedade corrompida, é o indivíduo. E Rousseau escreve o 

Emílio. Na pequena sociedade que não está ainda muito avançada em direção à 

perdição, é a própria sociedade. E Rousseau escreverá sobre o governo de Genebra, 

sobre a constituição da Córsega e sobre a reforma da Polônia (JOUVENAL apud 

FORTES, 1989, p. 93). 

 

Esse trabalho mostra, que mesmo sem a aprovação de Rousseau, podemos dizer que 

há um sistema de ideais que se articula sofisticadamente no âmago de sua obra e que o projeto 

de formação idealizado por Rousseau pode ser, ainda hoje, fonte de reflexões sobre as 

questões de nosso tempo. Ademais, questionamos: como nossas escolas tratam a questão da 

formação do cidadão em seus currículos e em suas práticas? Será que, efetivamente, o aluno 

que encerra o Ensino Médio está preparado para ser o homem e o cidadão que nossa 

sociedade demanda? Nossa escola realmente está atenta para a formação política de seus 

estudantes ou, no crescente processo de desenvolvimento científico e tecnológico, abandonou 

aquilo que no século XVIII Rousseau (1973b, p. 233) já alertava dizendo que “o mais útil e o 

menos avançado de todos os conhecimentos humanos parecem ser o do homem”? 

Sempre que paramos para refletir sobre esse tema, a nossa intuição nos diz que a 

escola continua sendo uma instituição que, centrada na transmissão de conteúdos ditos 

científicos, entre os quais os de caráter imediato e prático são privilegiados, distanciamo-nos, 

cada vez mais, dos ideais revolucionários de Rousseau. Em um debate recente, setores da 

sociedade brasileira queixam-se de que há nas escolas “doutrinação ideológica dos alunos”, e 

que os professores influenciam decisivamente os estudantes para que eles adiram aos 

movimentos historicamente vinculados à esquerda do espectro político. Com as vestes da 

“escola sem partido”, exigem uma instituição que, se não desligada de conteúdos políticos, 

ofereça aos alunos “todas as vertentes de conhecimento, independente da vertente que o 

professor considere mais correta ou que adote em sua vida particular” (PL 1411/2015). 

Esse projeto, embora não tenha tido êxito no âmbito federal
14

, de certo modo, foi 

alcançado pela Reforma do Ensino Médio, aprovado no ano de 2017, que, entre outras 

novidades, determina apenas o ensino de português e de matemática como conteúdos 

obrigatórios e regulares nos três anos dessa etapa de ensino, ficando os demais conteúdos 

                                                 
14

 O projeto foi retirado de pauta, a pedido de seu proponente, em 05/04/2017, conforme requerimento nº 

6223/2017. 
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enquadrados como componentes móveis a ser normatizados por outro documento, a Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, que, por sua vez, está em fase de elaboração. 

Vemos, assim, o claro deslocamento da escola de sua proposta de formar homens e 

cidadãos e, em decorrência, em seu lugar, reside um projeto de formação que visa preparar os 

jovens para o chamado mercado de trabalho. A revolução rousseauniana no campo da 

educação perde força, justamente, para uma sociedade que coloca no seu centro de 

preocupações a produção e o consumo. Assim, a nossa sociedade de mercado vê a promoção 

de um profícuo debate político escolar muito mais como uma perda de tempo do que como 

algo essencial para a preservação do sentimento de unidade social. 

Desse ponto de vista, refletir sobre os objetivos da educação na condição de 

instituição é, de alguma maneira, ter a audácia de fazer o que Rousseau fez em seu tempo, o 

que implica até mesmo desprezar os processos de ensino na formação de nossos jovens em 

detrimento de uma educação conforme novos princípios assentidos pela nossa “vontade 

geral”.  

Em relação à preparação dos jovens para o mundo social, praticamente a escola não 

trata dos temas mais centrais da vida concreta. Seja no desenvolvimento das aptidões físicas, 

seja no desenvolvimento das faculdades de sociabilidade, a moral pública de nosso tempo se 

dilui entre a pretensão de se formar para o trabalho e transmitir um saber técnico científico. 

O objetivo que esta pesquisa tentou alcançar consiste em refletir sobre a questão da 

formação do homem e do cidadão a partir do pensamento de Rousseau, o que resultou em 

uma análise que extraiu três aspectos que sustentam o projeto de formação como um todo: a 

sensibilidade, a consciência e a razão. São esses os conceitos-chave para imprimir unidade à 

aparente contradição, oriunda das operações de contraste das obras de Rousseau. 

Consideramos que formar o cidadão consiste em um processo de desnaturação do 

homem e tem uma dupla finalidade. A primeira delas é a de revestir o indivíduo de uma 

crisálida moral que o imunize contra as infecções do ambiente social altamente corrompido, 

na visão de Rousseau. Como segunda função está fornecer os instrumentos intelectuais e 

emocionais necessários para o enfretamento da vida privada e pública. 

Em seu Emílio ou Da Educação, Rousseau (2014a, p. 671) preconiza que “é sempre 

nas capitais que se vende o sangue humano mais barato”. Com a expansão da sociedade de 

mercado, que dava vigorosamente os primeiros passos em direção ao que nos tornamos, 

pensar em uma educação na forma como pensou Rousseau é fazer uma contraproposta ao 

treinamento que objetiva uma boa performance no mundo. Enfim, como bem disse Fortes 
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(1989, p. 115), “podemos dizer que seu pensamento, ao invés de envelhecer com o transcurso 

do tempo, rejuvenesce cada vez mais”.  
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