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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é analisar se a liberdade de experiências sensoriais, afetivas e 

motoras no período infantil, pode formar um homem autônomo, capaz de determinar a si 

na vida adulta. Posto que, o ser humano livre, como afirma Rousseau, possui a 

possibilidade de conhecer seu meio, experimentá-lo, aperfeiçoar sua força, utilidade, sentir 

a si próprio, aspectos imprescindíveis para a constituição da autonomia. Para tanto, a 

dissertação, composta por três capítulos, trata tanto dos conceitos de liberdade, infância e 

autonomia, quanto dos elementos ligados a esses, como a própria criança, a figura do 

preceptor e legislador na educação natural rousseauniana, o cidadão e a educação da 

criança para a cidadania. Com isso, a composição do trabalho segue com a investigação 

sobre as particularidades infantis: suas preferências, ações, maneiras de enxergar o mundo 

e senti-lo. Em decorrência disso, surge a investigação sobre a educação natural – seus 

mestres e seu método. Para então, chegar à observação do desenvolvimento dos sentidos 

por meio do método negativo da educação da natureza, em que o preceptor proporciona 

estímulos utilizando-se de brincadeiras, jogos e exercícios físicos. Por conseguinte, temos 

as exposições sobre a educação da criança para o exercício da cidadania, o que remete à 

questão da distinção entre liberdade no contexto natural e no civil com o surgimento do 

estado legítimo. Dessa forma, as considerações rousseauístas sobre a forma de se educar 

conforme a natureza em um meio social saudável e em um meio corrompido. 

Compreendendo, por fim, que é imprescindível que a existência humana seja livre, acima 

de tudo para que a criança, após formada pelos princípios da natureza, torne-se um adulto 

autônomo. 

 

Palavras-chave: Liberdade, Educação natural, Infância, Autonomia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to investigate whether the freedom of sensory, affective and 

motor experiences in the infantile period, can contribute to form an autonomous man, able 

to determine themselves in adulthood. We start from the supposed that the free human 

being, as stated by Rousseau, has the possibility of knowing their environment, try it, 

improve your strength and utility, feel yourself, which we consider essential aspects for the 

constitution of autonomy. To discuss and deepen these assumptions, the dissertation, which 

consists of three chapters, discusses both concepts of childhood, freedom and autonomy, as 

the elements attached to them, as the children themselves, the figure of the teacher and 

lawgiver in Rousseau’s natural education, the citizen and the child's education for 

citizenship. Thus, the work-up continues with the research on children's characteristics: 

their preferences, actions, ways of seeing the world and feel. As a result, research on 

natural education emerges - his teachers and his method. We will discuss the development 

of the senses through the negative method of the nature education, in which the teacher 

provides stimuli using jokes, games and exercise. And then we will study the child's 

education for the exercise of the citizenship, which refers to the question of the distinction 

between freedom in the natural and civil contexts within the legitimate state. Our studies 

have led us to understand finally the child formed in accordance with the principles of 

nature, i.e., that experiences the world by itself, establishes relationships and makes 

decisions enjoying a free human existence, may become an autonomous adult. 

 

Keywords: Freedom, Natural Education, Childhood, Autonomy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho estuda a formação da criança por meio da liberdade de 

experiências de sentidos e sentimentos, com base nas exposições de Rousseau sobre sua 

proposta de educação natural, a fim de compreendermos se essa educação livre é capaz de 

formar um sujeito autônomo, senhor de sua opinião. Para tanto, importa entender que em 

Rousseau, a liberdade é uma condição própria da humanidade e isso temos bem claro no 

capítulo IV do Contrato Social (2008) sobre a escravidão, quando Rousseau afirma que 

abdicar da liberdade é o mesmo que abandonar à qualidade de homem, aos direitos da 

humanidade. Não havendo nada que compense isso. 

E embora seja qualidade de homem, a liberdade necessita todo o tempo ser buscada 

e mantida, logo, recebe uma grande atenção nas obras rousseauístas. Ao estudarmos a 

criança, percebemos que o exercício de sua liberdade se assemelha em muito com 

independência, haja vista que se trata de um ser natural vivendo em meio social, não é, 

totalmente instintivo, tão pouco dotado de moral. Assim, a criança age impulsionada por 

sua curiosidade, sem ter de fato consciência de sua condição livre. Em suas disposições 

curiosas, busca o que lhe agrada; não há nisso um poder de crítica ou razão elaborada.  

Diferentemente da autonomia1, o arremate de todo esse percurso educativo, que requer do 

homem conhecimentos aprofundados sobre si mesmo e sobre as coisas, julgamentos 

baseados em normas e moral para determinar-se a partir de leis que ele mesmo faz, para 

isso, deve haver uma esfera política. Sendo assim, entendemos a autonomia como um agir 

político construído através da liberdade ou liberdade moral. 

A autonomia como competência de autolegislação, está além da liberdade 

semelhante à independência, presente na infância. Essa independência torna-se uma 

condição para que a autonomia surja enquanto capacidade de decisão de um indivíduo por 

si mesmo.  Por ser objetivada na educação natural, a autonomia é exercitada nas 

experiências livres da infância, estimulando a criança ao autogoverno. Uma vez que: “O 

único que faz a sua vontade é aquele que não precisa para tanto colocar o braço de outrem 

na ponta dos seus” (ROUSSEAU, 2004, p. 80-81). Faz o que necessita obedecendo a si 

mesmo, as suas preferências, independe de outrem para isso, esse agir não seria possível 

senão através do desfrute da liberdade. 

                                                 
1 Apesar de Rousseau não empregar o termo autonomia, para ele isso é liberdade moral e consiste no fato do 

ser humano obedecer às leis que deu a si mesmo.  



 

 

Posto isso, a temática da educação infantil ganha notoriedade com as ideias de 

Rousseau e, desde então, passa a ser estudada por inúmeros autores de diferentes campos 

do conhecimento, pois que: “a partir do olhar da sociologia, da história, da filosofia, etc., 

[...] procuram resgatar a infância como objeto de conhecimento, nas suas múltiplas 

articulações com as diversas esferas” (SARMENTO; GOUVEA, 2008, p. 9). 
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Com isso, a valorização da criança é destacada, primeiramente por Rousseau que a 

apresenta e afirma seu lugar próprio na sociedade, especialmente como alguém que difere 

dos adultos. Apesar de Emílio ser reconhecido pelo próprio Rousseau como uma antologia 

sem ordem e quase sem sequência, mostra-se, enquanto uma obra pedagógica, destinada a 

mudar os rumos, ou pelo menos, confrontar os já edificados na educação vigente. 

Admitindo à criança uma forma própria de agir, expor suas preferências e seus hábitos, 

logo a sua existência torna-se uma especificação a ser analisada.  

À vida do menino Emílio não existe imposição de regras contrariando suas 

inclinações. Todos os conhecimentos os quais precisa obter, o faz por meio de 

experimentações livres, buscando tomar suas próprias decisões, autodeterminando-se; ou 

seja, buscando ser autônomo. Vivendo dessa maneira o menino dispensa aquilo de que não 

carece para viver, se mantém resguardado dos males oriundos dos desejos superficiais que 

tornam os homens insuficientes a eles mesmos, visto que Rousseau diz: “Enquanto só 

conhecemos a necessidade física, cada homem basta a si mesmo” (2004, p. 246). Então, 

após, todo o aprendizado, baseado no ensino natural, nas vivências livres, Emílio é 

convidado a escolher uma sociedade para viver, em que terá como ação desempenhar da 

melhor forma a cidadania, baseando-se nos seus julgamentos autônomos.  

O tratado de educação não deve ser tido como apenas um manual de ensino, porque 

as inquietações que ele traz ultrapassam as questões pedagógicas, como afirma Maruyama, 

trata-se de:  

 

Uma investigação filosófica a respeito da aporia que Rousseau percebe haver no 

cerne da ação humana e que se expressa fundamentalmente na oposição entre a 

inclinação natural do homem para agir de acordo consigo mesmo e os deveres 

exigidos no convívio social (MARUYAMA, 2001, p. 22).  

 

Assim, Emílio recebe uma atenção diferenciada2 de seu autor, nunca vista em suas 

demais obras. Apesar disso, a obra não é uma expiação dos erros de seu autor, como se 

pensou por algum tempo. Rousseau, mesmo que se identifique com o preceptor do aluno 

imaginário, não objetiva escrever de forma pessoal, mas sim um tratado sobre a educação, 

                                                 
2 En el Emilio resalta ya explicitamente la diferencia entre un estado natural que no es más que una 

construcción teórica de la razón y un estado selvaje idealizado; considerad lo primero que, si queremos 

formar el hombre de la Naturaleza, no por eso tratamos de hacerle um salvaje, y relegarle en lo enmarañado 

de las selvas” (ENGUITA, 1988, p. 10). (No Emílio ressalta explicitamente a diferença entre estado de 

natureza, que nada mais é que uma construção teórica da razão e um estado selvagem idealizado; considerem 

primeiro que, se queremos formar o homem da Natureza, nem por isso o faremos um selvagem e o 

relegaremos ao emaranhado das selvas. Tradução nossa). 
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contendo reflexões, observações e julgamentos sobre a conjuntura social da época3. 

Rousseau cria uma esfera educativa em que importa formar o menino em uma condição de 

compromisso moral estabelecida nas suas próprias afeições e bondade.  

Emílio, então, está para aqueles que lidam com educação, em especial, com a 

formação de crianças e jovens, pois, por eles, acredita Rousseau, constrói-se uma boa 

formação com bons resultados para toda a vida. Inspira através da proposta de uma 

educação natural, a opinar, julgar, sentir e sensibilizar de forma autônoma, estabelecida 

pela liberdade de experiências. A educação de Emílio busca formar um homem livre e 

somente se chega a isso, fazendo-o livre desde a infância4.    

Mas o que é, de fato, a infância? Para essa pergunta houve muitas respostas que 

vincularam, em sua maioria, a condição de ser criança a algo pejorativo. É importante 

ressalvar a perspectiva etimológica que a palavra infância5 agrega a esse contexto que 

propõe a infância como algo ruim, sendo assim: “Um indivíduo de pouca idade é 

denominado infas. Esse termo está formado por um prefixo privativo in e fari, ‘falar, daí 

seu sentido de ‘que não fala’, ‘incapaz de falar’” (CASTELLO; MÁRCICO, 2006 apud 

SARMENTO; GOUVEA, 2008, p. 40). Nota-se que a palavra mostra-se claramente 

associada à ideia de ausência, marcando uma incapacidade no infante. Porém, a intenção 

de expor esse ponto etimológico é bem mais a título de informar e confrontá-lo com outros 

argumentos que indicam a infância como sendo: “um objeto privilegiado de produção de 

pensamento” (SARMENTO; GOUVEA, 2008, p. 42), pois a criança está aberta a 

descobertas.  

   Também se percebe que há teorias que associaram o tema infância ao 

desenvolvimento humano, como podemos conferir por meio das palavras de Frota: 

“Infância tem um significado genérico [...], esse significado é função das transformações 

sociais” (FROTA, 2007, p. 147). Essas concepções visam buscar a raiz da significação, 

tentando não remeter infância a algo meramente cronológico. Frota, baseando-se nos 

estudos do historiador Philippe Ariès, afirma que a infância é mais uma ocasião 

socialmente evolucionista do que apenas uma fase vital, então, tem-se que:  

                                                 
3 Sobretudo, a sociedade francesa do século XVIII. 
4 “Encontramos um processo de reflexão sobre educação centrado em um único indivíduo, essa educação 

individual e particular, ou seja, conduzida na esfera doméstica, sob a iniciativa e idealização da família, que, 

para tanto contrata os serviços de um preceptor” (FRANCISCO, 2008, p. 53). 
5 “Um detalhe interessante, ainda oferecido pela etimologia, é que os gregos antigos, os que inventaram a 

filosofia na forma em que hoje a pensamos e praticamos; os mesmos que inventaram a paidéia e tantas outras 

coisas e tantas outras palavras, não inventaram a palavra ‘infância’” (SARMENTO; GOUVEA, 2008, p. 43). 
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A infância foi uma invenção da modernidade, constituindo-se numa categoria 

social construída recentemente na história da humanidade. Para ele [Ariès], a 

emergência do sentimento de infância, como uma consciência da particularidade 

infantil, é decorrente de um longo processo histórico, não sendo uma herança 

natural (FROTA, 2007, p.148). 

 

Essa afirmativa mostra que amplas transformações ocorreram no modo de conceber 

a infância, que embora seja apresentada como uma fase vital é também, exposta como o 

“deleite” que há em ser criança. “Os séculos XVI e XVII, como bem demonstra Ariès, 

esboçam uma concepção de infância centrada na inocência e na fragilidade infantil” 

(FROTA, 2007, p. 148). A partir do século XVIII tem-se o marco da implementação de 

uma concepção de infância moderna, ligada aos quesitos de liberdade e autonomia. 

Rousseau trata a infância como um período relativamente longo em que os homens 

gozam de um espírito bom e inocente. Isso é muito bem exposto em Emílio, onde o autor 

não apenas defende a existência dessa etapa na vida do homem, como assegura ser o 

momento crucial para a educação, pois considera que o que for aprendido nessa fase, 

repercutirá por toda a vida adulta. Rousseau, já no século XVIII, conferindo crédito à 

infância objetou considerações que de alguma forma colocavam a criança em desvantagem 

em relação ao restante das pessoas. Ao afirmar que a inocência infantil torna as crianças 

incapazes de calúnia e adulteração, condutas que tendem a ser adquiridas na convivência 

social degenerada, considera que nelas reside a possibilidade de um julgamento reto:  

 

Rousseau rompeu com a visão agostiniana e cartesiana na medida em que 

colocou o erro, a mentira e a corrupção como sendo frutos da incapacidade de 

julgar de quem não pode mais beneficiar-se, nos seus julgamentos, do crivo de 

um “coração sincero” e puro, próprio da condição infantil, (GHIRALDELLI, 

2001, p. 24). 

 

Dessa maneira, o pensamento rousseauniano (principalmente em Emílio) soube 

desvincular-se de algumas considerações aceitas em outros tempos. A infância, que era 

considerada algo ruim associado à carência ou falta ou ainda, sem reconhecimento de suas 

diferenciações com a idade adulta, passa a ser vista como possibilidade. Já que, nela reside 

aceitação daquilo que se é por natureza6 e isso, apresenta-se como condição primordial que 

                                                 
6 “It is a rather philosophic work on the principle, advanced by the author in other writings, that man is 

naturally good” (MASTERS, 1968, p. 3). É um trabalho, no princípio, bastante filosófico avançado pelo 

autor em outras obras, de que o homem é naturalmente bom (Tradução nossa). 
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se refere à participação, experimentações e provas, competências dominantes na concepção 

educacional de Rousseau. Por isso, o elemento de seus estudos é a formação de homens 

tomando o período infantil como ponto de partida, desse modo, Rousseau afirma: “comece, 

portanto, observando melhor seus alunos, pois muito certamente você não os conhece” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 24). Já que, possuir deveres de adultos ou discernir sobre o bem e o 

mal não são coisas de criança. Ao almejar isso para as crianças, de igual forma, se almejará 

o rompimento dessas com a infância. 

Considerando a fragilidade da criança ao nascer, ele afirma que todo 

desenvolvimento humano advém da educação. E, depois de dizer dos maus tratos que sofre 

um arbusto nascido na beira do caminho, visto que os passantes o quebram e o dobram, 

roga à mãe que cuide e proteja o infante, para que ele possa desenvolver-se por meio da 

educação: “Cultiva, rega a jovem planta antes que ela morra; um dia, seus frutos serão tuas 

delícias. Forma desde cedo um cercado ao redor de teu filho” (ROUSSEAU, 2004, p. 8). 

Rousseau no Emílio pensa e discute as possibilidades de educação que se destacam 

em vista das fases do desenvolvimento humano, as quais são perpassadas pela criança ao 

longo dos anos. Justamente pelo fato de que a cada fase específica da vida da criança 

corresponde uma estrutura interna que lhe faculta apreender o mundo, o autor ressalta o 

que pode ser ensinado a cada momento, destacando as possibilidades e limitações 

referentes à idade. Para cada período existe um tipo de conhecimento no que diz respeito 

tanto à força quanto aos sentimentos e aos sentidos. A concepção educacional 

rousseauniana, que se desenvolve ao longo da formação infantil, tem como objetivo bem 

formar o indivíduo para que este seja capaz, na vida adulta, de realizar escolhas e agir por 

si mesmo; ou seja, para que se torne um homem verdadeiramente autônomo. 

Assim, a dissertação será composta por três capítulos visando estudar 

profundamente, os conceitos de liberdade, infância, educação natural e a figura do 

preceptor, para em seguida, compreender a autonomia e os elementos vinculados a ela, 

como a formação política para o exercício da cidadania. O desenvolvimento dessas 

primeiras ideias é objeto de investigação do primeiro capítulo, intitulado como: Infância e 

Educação no Emílio de Rousseau. Trataremos primeiramente das particularidades infantis 

que Rousseau expõe ao longo do Livro I de Emílio. Partindo do suposto que a criança é um 

ser particular, a teoria filosófico-educacional desse autor prontamente, expõe a 

singularidade observada em cada aluno e a torna uma referência para o trabalho 
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pedagógico. Tomando como base a singularidade da criança, investigaremos a educação 

natural – seus mestres e seu método.  

Rousseau afirma que há diferentes mestres: a natureza, as coisas e o próprio 

homem, cada um agindo diferentemente no homem de modo a contribuir para a sua 

formação. Os mestres da educação rousseauísta não oferecem conteúdos específicos ao 

aprendizado da criança, pois o método proposto é negativo. A educação negativa advém do 

respeito destinado à criança, de modo que nada é dado a ela prontamente, mas sim, 

proposto, estimulado, para que ela seja, ao fim, a detentora da busca pelas experimentações 

e pelo aprendizado daquilo que mais lhe interessou. E, finalmente, será examinada a figura 

do preceptor, pois o exercício da educação natural, em âmbito doméstico na obra 

rousseauniana é a sua tarefa. Ao preceptor cabe acompanhá-lo com o intuito de guiá-lo ao 

longo de sua infância até alcançar o período adulto. Entende-se que o preceptor possui 

função destacada na compreensão rousseauniana, pois, se à ama-de-leite cabe o cuidado 

para com as necessidades básicas da criança, a este cabe vigiar, educar e cuidar da 

formação do aluno. 

O segundo capítulo cujo título é “O desenvolvimento da liberdade dos sentidos” 

tomaremos as ideias de Rousseau para discutir a respeito dos sentidos e sentimentos 

infantis, pois, Rousseau assegura que:  

 

Viver não é respirar, é 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. O homem que mais vive não é aquele que conta maior 

número de anos e sim o que mais sente a vida. (ROUSSEAU, 2004, p.16). 

 

 

Nosso propósito neste capítulo será, então, mostrar a importância de uma vivência 

livre para que os sentidos e sentimentos sejam aguçados e principalmente, experimentados 

pela criança. Tendo como princípio a educação negativa, o preceptor proporciona 

estímulos que despertam a criança para suas próprias capacidades e escolhas. Segundo 

Rousseau, o ser humano livre tem consigo a possibilidade de conhecer seu meio, 

experimentá-lo, aperfeiçoar sua força, utilidade e desenvolver a capacidade de sentir a si 

mesmo. De acordo com o pensamento do autor, a liberdade humana é vivida e sentida nas 

diferentes experiências que são, por sua vez, capazes de aguçarem os sentidos e a 

afetividade. Compreende-se, deste modo, que é imprescindível que a existência humana 

seja livre, acima de tudo, nos momentos infantis em que se tem à espera todo 



14 

 

desenvolvimento da potencialidade cognitiva, corporal e afetiva, visto que ser livre denota 

possuir o impulso indispensável para as transformações vitais e a formação educativa.  

Com isso, o que respalda o processo educativo das crianças é a liberdade, seja 

daquelas que vivem de acordo consigo mesmas entre pessoas corrompidas, seja daquelas 

que vivem em uma sociedade constituída por pessoas corretas. As crianças na Córsega e na 

Polônia, assim como Emílio, exercem brincadeiras tendo o ensino político habilmente 

introduzido em meio à diversão, porém com exceção de Emílio que brinca no campo com 

algumas poucas crianças, os corsos e poloneses fazem em eventos públicos na cidade, 

entretanto, nas duas situações há o incentivo do gosto pelo aspecto coletivo.  

Assim, todo esse processo educacional que Rousseau apresenta tem por intenção 

maior a formação de um homem de corpo e espírito livre capaz de compreender as suas 

preferências e suas incapacidades, para assim, determinar a si mesmo. A autonomia, que 

aparece ao final de nosso estudo, reafirma as afirmações rousseauístas, de que é uma 

consequência da condição de liberdade de um indivíduo, formando-se aos poucos, se 

valendo das experiências para tanto, como uma construção contínua pelo percurso da 

educação natural. Rousseau, mesmo que não use em suas obras a palavra autonomia, deixa 

claro que ela em conceito vincula-se à liberdade, portanto, o seu estabelecimento somente 

é possível nas ações de homens livres. 
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CAPÍTULO I 

Infância e Educação em Rousseau 

 

1. A Infância  

 

Nesse capítulo pretende-se investigar o período chamado infância por meio da 

perspectiva rousseauniana, que o considera como um momento relativamente longo no 

qual os homens gozam de um espírito bom, inocente e único: “Antes da idade da razão, 

fazemos o bem e o mal sem sabê-lo, e não há moralidade em nossas ações [...]. Uma 

criança quer desarrumar tudo o que vê; parte e quebra tudo o que pode alcançar, segura um 

passarinho como pegaria uma pedra e o sufoca sem saber o que está fazendo”. 

(ROUSSEAU, 2004, p. 56) A infância, “nessa perspectiva, deve ser compreendida como 

um modo particular de se pensar a criança, e não um estado universal, vivido por todos do 

mesmo modo” (FROTA, 2007, p. 150). Rousseau em seu tratado de educação não apenas 

se posiciona em defesa da existência dessa etapa na vida do homem, como também 

assegura ser a infância o momento crucial para a educação, posto que o que for ensinado a 

uma criança nessa fase repercutirá por toda a sua vida.  

Desde o início do Emílio o autor insiste que cada criança possui uma forma única 

de agir e expor suas preferências por meio de hábitos e ações propriamente infantis; logo, 

podemos inferir que a existência de cada criança é una:  

 

É espantoso como essas fisionomias que mal se formaram já têm expressão. Seus 

traços mudam de uma hora para outra com rapidez inconcebível; neles vedes o 

sorriso, o desejo, o terror, [...] e cada vez credes ver um novo rosto. Certamente 

elas têm os músculos da face mais móveis do que nós (ROUSSEAU, 2004, p. 

53). 

 

Com essas palavras, o autor demonstra um exemplo de como a singularidade7 

infantil se mostra ao mundo. E, da mesma forma que a criança é una, é, também, uma fase 

particular na vida humana, pois se distingue dos adultos. Um dos exemplos que podemos 

citar desta distinção é o domínio das línguas, a qual, segundo Rousseau, é fruto da arte em 

contraposição a outra linguagem natural da qual todas as crianças fazem uso:  

 

                                                 
7 Singularidade significa “qualidade de única”, no sentido de uno, singular, indiviso.  
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Durante muito tempo se procurou saber se havia uma língua natural e comum a 

todos os homens. Sem dúvida, existe uma: é a que as crianças falam antes de 

saber falar. Não é uma língua articulada, mas é acentuada, sonora e inteligível. O 

uso das nossas línguas fez com que a deixássemos de lado, a ponto de esquecê-

las completamente (ROUSSEAU, 2004, p. 53).  

 

Rousseau diz que as crianças não são iguais aos adultos e, por isso, não devem 

receber nenhum tratamento que as igualem a eles. “Não é o espetáculo dessa idade, um 

espetáculo doce e encantador, ver uma linda criança, de olhos vivos e alegres, jeito 

contente e tranquilo, fisionomia aberta e risonha, fazer enquanto brinca as coisas mais 

sérias, ou então profundamente ocupada com as mais frívolas diversões?” (ROUSSEAU, 

2004, p. 208), pergunta o autor, ao mesmo tempo em que destaca o jeito único e particular 

da criança. 

Ao enxergar a criança como um ser particular, o autor está afirmando as 

características que estão ligadas à maneira pela qual as crianças veem o mundo e o 

sentimento que resulta disso, suas diferenças com relação às pessoas adultas, suas escolhas 

e preferências sobre os objetos, as afinidades interpessoais, a intensidade com que utilizam 

a imaginação e os sentidos. A consideração de tais aspectos no processo educativo8 leva 

Rousseau a afirmar, pouco depois de apresentar Emílio aos leitores: “Quando a vontade 

das crianças não está mimada por nossa culpa, elas nada querem inutilmente. Elas devem 

pular, correr, gritar quando têm vontade. Todos os seus movimentos são necessidades de 

sua constituição, que procura fortalecer-se” (2004, p. 83). As particularidades da infância 

são apresentadas nesses imperativos. 

Uma vez que Rousseau sujeita a educação de sua época9 à observação, o autor 

também expande sua crítica à sociedade vigente, apontando seus vícios e demostrando de 

tal modo seu imenso desgosto pela situação, pois: “A natureza humana que na concepção 

rousseauniana é boa e deve ser preservada, não se confunde com comportamentos que 

constituem um desvio dela, forjados por constrangimentos sociais, dentre eles, a má 

educação” (DOZOL, 2003, p. 60). Assim, o que é aceitável e, consequentemente, vivido 

                                                 
8 “A modernidade [...] insere no terreno da educação algumas mudanças com fortes repercussões para a 

prática pedagógica. A tarefa que cabe à educação nesse contexto não está dissociada da noção de 

subjetividade. As finalidades que eram atribuídas à educação visavam sempre à objetivação e à concretização 

dos ideais propostos pelo sujeito pensante e criativo” (PEREIRA, 2011, p. 2). 
9 “Rousseau’s attack on the way his contemporaries educated their children could be said derive, at least in 

part, from his attack on the enlinghtenment in the First Discours: again and again he criticezes the 

substitution of idle kwoledge for the teaching of the duties appropriate to manhood” (MASTERS, 1968, p. 

18). (O ataque de Rousseau ao estilo de educar as crianças de sua época poderia ser dito derivado, no mínimo 

em parte, de seu ataque ao Iluminismo no Primeiro Discurso: repetidamente ele critica a substituição de 

conhecimento inútil pelo ensino de deveres apropriados à idade adulta – tradução nossa). 
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nas esferas sociais viciosas se expande para a educação. Em seu Discurso sobre a origem e 

os Fundamentos da Desigualdade entre os homens, o autor afirma que onde há muitas 

disparidades políticas, há também, as políticas e isso propicia os vícios da sociedade, pois, 

nessa conjuntura os homens assumem suas paixões e seus interesses particulares, 

colocando-os em postos mais elevados que a lei defensora do bem comum. Ocorre, dessa 

forma, a opressão e as misérias humanas, e à medida que se deixam oprimir são, 

cegamente, levados por uma ambição10 que ilusoriamente os fazem querer dominar, 

gerando assim, dependências viciosas.  

A condição social em Rousseau precisa ter critérios nas leis, pois, quando isso não 

acontece os homens tornam-se, segundo o autor, escravos uns dos outros, dado que: “De 

tanto quererem ser independentes, eles se tornam escravos, e que gastam a própria 

liberdade em vãos esforços para garanti-la. Para não ceder à torrente das coisas, apegam-se 

a mil coisas” (ROUSSEAU, 2004, p. 698). A educação tradicional reproduz esses 

parâmetros, visto que: “Cada povo se distanciou de sua instituição primitiva e o caminho 

que percorreu rumo ao termo extremo da corrupção” (ROUSSEAU, 2005, p. 237), assim, a 

preferência que rege as ações dos integrantes de um corpo político corrupto é o anseio para 

a dominação e interesses levianos, distanciando-os dos feitios naturais como a inclinação 

para a bondade com o qual nascem. Logo, querendo aproveitar essa originalidade e 

constatando que no âmbito social, por meio da instituição pública de ensino isso seria 

impossível, Rousseau, então em Emílio confere como proposta uma educação natural, a 

fim de formar particularmente o homem.  

Ao demonstrar como a sociedade corrupta comporta-se, formando um indivíduo 

confuso sobre si, sobre sua condição de homem e principalmente, obediente a um sistema 

sem qualquer consideração à liberdade humana, Rousseau nos assegura, igualmente, que 

nessas circunstâncias se cria inúmeros indivíduos sem autonomia. Existe, portanto, um 

comportamento operante nessa sociedade de vícios que: “Exercita e compara os talentos e 

as forças, excita e multiplica as paixões, tornando todos os homens concorrentes, rivais, ou 

melhor, inimigos, causa todos os dias reveses, sucessos e catástrofes de toda espécie” 

(ROUSSEAU, 2005, p. 237). Logo, repreende o modelo de educação desses círculos 

sociais e a própria sociedade dizendo: “em vez de educar um homem para si mesmo, 

                                                 
10 “Em suma, para Rousseau, os homens terminaram se transformando em criaturas imorais. Em que 

momento teria se manifestado essa derrocada, se as coisas possuem uma boa ordenação na origem? Quando 

os homens negaram sua dependência e recusaram seguir a rota traçada pela natureza. O filósofo genebrino 

mostra-se conveniente com a ideia de que o bem-estar e a felicidade humana na sociedade são decorrentes do 

modo como o homem se relaciona com os ditames da natureza” (ESPÍNDOLA, 2012, p. 92). 



18 

 

queremos educá-lo para outros? Este acordo torna-se, então, impossível” (ROUSSEAU, 

2004, p. 11). O homem não pode, na visão de Rousseau, ser objeto de alguém, não pode 

prender-se a nada que comprometa a sua liberdade. 

De acordo com Beatriz Cerizara, Rousseau correlaciona os males sociais a essa 

maneira de ensinar, “a educação que submete a criança a trabalhos forçados, a castigos, 

ameaças, choros, em suma à escravidão” (CERIZARA, 1990, p. 81), é também a que 

impede a manifestação da espontaneidade infantil, na medida em que lhe impõe preceitos, 

regras e saberes e nega a singularidade da criança. Se para a educação desse tempo 

bastavam apenas os conteúdos e a capacidade de memorizá-los, Rousseau, diferente disso, 

associa a educação à própria vida da criança. Mostra, portanto, que se deve proporcionar às 

crianças o proveito da vida o mais intensamente possível. “Queixamo-nos da condição 

infantil e não vemos que a raça humana teria perecido se o homem não tivesse começado 

por ser criança” (ROUSSEAU, 2004, p. 9). As ideias desse autor apresentam-se a favor da 

infância. 

A sociedade dos vícios, indubitavelmente, ao agir sobre as crianças acaba, também, 

por retirar-lhes algo importante que é a espontaneidade inata para busca, para a experiência 

e, desse modo, retiram-lhes, também a liberdade. E ao assegurar que é interessante 

conservar a natureza nos homens, Rousseau igualmente, expõe que é importante entender 

os momentos pelos quais a vida humana passa, com isso: “a humanidade tem seu lugar na 

ordem das coisas, e a infância tem o seu na ordem da vida humana: é preciso considerar o 

homem no homem e a criança na criança” (ROUSSEAU, 2004, p. 73-74). São momentos 

distintos e guardam cada um, o seu meio de expor-se, desenvolver-se. 

Fazendo-as assumir posturas e competências outras que não as pertinentes ao 

período infantil, os adultos cometiam erros graves porque “a infância tem maneiras de ver, 

de pensar e de sentir que lhe são próprias, nada é menos sensato do que querer substituir 

essas maneiras pelas nossas” (ROUSSEAU, 2004, p. 91-92). As maneiras próprias de ser 

da criança, às quais Rousseau se refere, são aquelas derivadas das emoções e do aflorar dos 

sentidos. Essas emoções e sensações são intensas na infância, pois a vitalidade infantil é 

abundante. A criança, diz Rousseau:  

 

Sente-se com vida suficiente para animar tudo o que a cerca. Pouco importa que 

faça ou desfaça; basta que mude o estado das coisas, e toda a mudança é ação. 

Pois, se parece ter uma tendência maior para destruir, não é por maldade, mas 

porque a ação que forma é sempre lenta, e a que destrói, sendo mais rápida, 

convém mais à sua vivacidade. Ao mesmo tempo que a natureza dá às crianças 



19 

 

esse princípio ativo, cuida para que ele seja pouco nocivo, deixando-lhes pouca 

força para se entregarem a ele (ROUSSEAU, 2004, p. 57).  

 

Rousseau assegura que as emoções e, mais ainda, os sentidos são anteriores à razão 

e servem de base tanto para o processo de seu desenvolvimento, quanto para confirmar a 

singularidade das crianças. Em vista disso, a maneira como expõe essa forma singular da 

criança ultrapassa a dos estudiosos de seu tempo, preocupados apenas com o 

desenvolvimento da razão. Rousseau, pelo contrário, buscando conhecer a criança desde 

nascimento, “tenta explicar o que acontece nesse período anterior ao aparecimento da 

razão” (CERIZARA, 1990, p. 120), portanto, o autor busca compreender a maneira 

propícia de agir para lidar com cada criança de maneira completa, ou seja, integrando razão 

e sensibilidade. Sendo assim, afirma Cerizara que “ele consegue romper essa hegemonia da 

razão enfatizando um aspecto muito esquecido na tradição filosófica e pedagógica, que é a 

sensibilidade do homem” (1990, p. 30).  

Ao aprofundar esse tema, Rousseau expõe a criança, na pessoa de seu aluno 

imaginário, Emílio, ao dizer que:  

 

Suas ideias são limitadas, mas claras; se nada sabe de memória, sabe muito por 

experiência; se lê menos bem do que outra criança em nossos livros, lê melhor 

no da natureza; seu espírito não está na língua, mas na cabeça; tem menos 

memória do que juízo; só sabe falar uma língua, mas entende o que diz, e, se não 

fala tão bem quanto os outros, em compensação faz melhor do que eles. Não 

sabe o que seja uma rotina, um costume, um hábito; o que fez ontem não influi 

no que faz hoje; nunca segue uma fórmula, não cede à autoridade nem ao 

exemplo, e só age e fala como lhe convém. Assim, não espereis dele discursos 

ditados, nem maneiras estudadas, mas sempre a expressão fiel de suas ideias e o 

comportamento que nasce de suas inclinações (ROUSSEAU, 2004, p. 205-206). 

 

Mesmo reconhecendo que a infância é o “sono da razão” (2004, p. 120), uma vez 

que “todo o seu saber está na sensação, nada passou para o entendimento” (ROUSSEAU, 

2004, p. 120) e suas atitudes são rústicas e simples, ainda assim Rousseau assegura haver 

raciocínio infantil: “estou muito distante de achar que as crianças não tenham nenhuma 

espécie de raciocínio. Pelo contrário, vejo que raciocinam muito bem em tudo o que 

conhecem e que se relacione com seu interesse presente e sensível” (ROUSSEAU, 2004, p. 

121). Desse modo, a criança, pela visão do autor, em sua forma de ser, concilia em si 

sensações e raciocínio.  

 Opondo-se à tradição que destaca as carências da infância, a valorização que 

Rousseau lhe confere parece derivada de sua confiança na natureza. Pois, de algum modo, 
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a natureza parece falar por meio dessa integração entre sensações e raciocínios que o autor 

busca valorizar e trabalhar sua proposta educativa: “Enquanto todos se voltam para as 

explicações racionais e objetivas marcadas pelo primado da razão, Rousseau revela uma 

maneira própria de pensar, em que utiliza tanto o coração quanto o intelecto” (CERIZARA 

1990, p. 30). O exercício dos sentidos alarga, diz Rousseau no Emílio, o sentimento de 

identificação de todos os momentos da existência, pois, primeiro a criança deve sentir as 

coisas e o mundo de que faz parte, para assim, compreender-se, enquanto, parte dele, 

entender seu existir.  

A consideração que Rousseau tem pela infância o faz destacar, também, a 

necessidade de o adulto apreciar as suas próprias sensações e emoções congregando-as 

com sua racionalidade. Para o autor, que os adultos tomem em conta as próprias emoções e 

sensações, torna-se um meio de manter nestes uma manifestação espontânea e sensível 

capaz de levá-los à compreensão da criança e de seus aspectos próprios. Aparece evidente 

aqui o convite de Rousseau ao amor à infância, para perceber e apreciar suas brincadeiras, 

seus deleites e sua naturalidade de expressão: “As ocupações e as diversões são a mesma 

coisa [...]. Suas brincadeiras são suas ocupações, não sente nenhuma diferença entre elas. 

Em tudo o que faz, mostra um interesse que faz rir e uma liberdade que agrada, revelando 

ao mesmo tempo o jeito de seu espírito e a esfera de seus conhecimentos” (ROUSSEAU, 

2004, p. 208). Nota-se que a criança, em seu contexto infantil, desfruta de sua condição 

livre, experimentando vivamente tudo que está ao seu alcance. Ela não diferencia a 

seriedade da diversão e faz tudo de modo intenso, aponta Rousseau. Esse misto de 

sensações e emoções, espontaneamente manifestos pelas crianças, precisa ser aprendido e 

desfrutado também pelos adultos, de modo a integrá-los (adultos e crianças) no processo 

educacional.  

Ao projetar um pupilo imaginário, sua idade, os elementos para seu bem-estar e, 

principalmente, a ação de demonstrar sensibilidade natural diante de tudo, Rousseau quer 

exibir os fundamentos de uma educação baseada nos preceitos da natureza que, a rigor 

fogem ao estilo tradicional e reconhecem o anseio e a candura da infância. A partir disso, o 

autor nos apresenta o garoto Emílio que é órfão, para não ter a sina de várias outras 

crianças educadas nos parâmetros tradicionais corrompidos, visto que elas já iniciam a vida 

tendo que suportar a indiferença de seus semelhantes, como quando: “as mães, 

desprezando seu primeiro dever, não mais quiseram alimentar seus filhos, foi preciso 

confiá-los a mulheres mercenárias que, vendo-se assim mães de filhos alheios, só 
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procuraram furtar-se ao incômodo” (ROUSSEAU, 2004, p. 18). Diferentemente disso, 

Emílio mora no campo aos cuidados, apenas de seu preceptor.   

Rousseau evidencia a necessidade de reformular ideias vinculadas à infância e, 

sobretudo, ao ato de educar, assegurando que esse ideário, até então mantido, representa 

uma das origens das condutas sociais viciosas. Para tanto, o autor não se dedica a rever 

técnicas e didáticas de ensino, mas se concentra na análise de princípios de conduta. Seu 

trabalho não contém lições ou regras prontas para a aplicação, mas a elaboração de 

situações ou circunstâncias exemplares. Os exemplos apresentados no Emílio visam 

ilustrar, a partir das vivências de seu aluno, a importância de estimular na criança 

percepções sobre suas ações, desde as mais simples:  

 

Todas as crianças têm medo de máscaras. Começo por mostrar a Emílio uma 

máscara de figura agradável; depois alguém aplica diante dele a máscara sobre o 

rosto; começo a rir, todos riem e a criança ri como os outros. Pouco a pouco 

acostumo-o a máscaras menos agradáveis e, finalmente, a figuras horrendas. Se 

dosei bem minha gradação, longe de se apavorar com a última máscara, ele rirá 

dela como da primeira. Depois disso, já não temo que o assustem com máscaras 

(ROUSSEAU, 2004, p. 50). 

 

O exemplo das máscaras evidencia o processo educacional como um processo de 

estímulo às sensações e emoções que leva a criança a perceber a si mesma. Desprovido de 

preconcepções limitadoras dos gestos infantis, um bom trabalho educacional se transparece 

no tratamento destinado às crianças: “Exercitai seu corpo, seus órgãos, seus sentidos e suas 

forças, mas conservai sua alma no ócio tanto tempo quanto possível. [...]. Freai, retendo as 

impressões alheias” (ROUSSEAU, 2004, p. 97). Desse modo, a criança somente está à 

mercê do adulto em circunstância de suas carências, naquilo que ainda não pode julgar 

como útil ou prejudicial à sua conservação.  

Quando Rousseau afirma que: “cada espírito tem a sua forma própria, segundo a 

qual precisa ser governado, e é importante para o êxito de nossos trabalhos que se 

determine que ele seja governado dessa forma e não de outra” (ROUSSEAU, 2004, p. 98), 

significa que a forma pela qual cada criança deve ser educada depende experiência e o 

exercício realizado pela criança tendo em vista suas próprias capacidades e necessidades; 

ou seja, fazer da criança o contrário do que está posto na sociedade civil viciosa. Sem 

querer tornar a criança um doutor, ameaçando-a, adulando-a, prometendo-lhe o impossível, 

o processo educacional deve tomar as crianças como seres particulares, que somente 

necessitam dos adultos para a segurança física a fim de que não se machuquem ou morram.  



22 

 

Ao expor seu tratado educacional, Rousseau evidencia os seus três tipos de 

educação (a da natureza, a dos homens e a das coisas) que, em resumo, buscam formar um 

homem atento à sua constituição natural, conhecedor de si e dono de sua opinião, durante e 

após o processo educativo.  O autor, com isso, diz: “Conservai a criança unicamente na 

dependência das coisas e terá seguido a ordem da natureza no progresso de sua educação” 

(2004, p. 83) nesse sentido, manterá a criança imersa no período infantil que lhe é próprio. 

Esse vínculo às coisas de que o autor fala, diz respeito à promoção e preservação de 

experiências isentas de contradições e vícios, assim sendo, sem prejuízos para a liberdade. 

Ao demonstrar a correlação entre o homem e as coisas, Rousseau deixa clara a 

amoralidade dessa ligação, nada mais apropriado para a infância.  

O objetivo teórico de Rousseau ao afirmar a existência e a necessidade dessa 

atenção para a singularidade das crianças não denota uma desvalorização da própria 

infância, mas sim um alento para garantir que elas, com as suas características, sejam 

merecedoras de respeito e respaldo em suas limitações, posto que são – por si mesmas – a 

condição de desenvolvimento da humanidade: “Repito, a educação do homem começa com 

o nascimento; antes de falar, antes de ouvir, ele já se instrui” (ROUSSEAU, 2004, p. 48). 

Cerizara diz a esse respeito que:  

 

O fato de as crianças serem diferentes do adulto não significa que tenham menos 

valor; além disso, a precariedade que se observa nelas é necessária para a 

evolução do adulto. É durante este período tão negligenciado pela sociedade que 

se esboça o homem que se quer formar (1990, p. 64). 

  

Logo, se apreende que o cuidado devido à infância está intrinsecamente ligado a 

uma base para a boa educação infantil, porque atende ao indivíduo fazendo com que seu 

desenvolvimento seja favorável às suas capacidades exclusivas, sejam cognitivas, afetivas 

e/ou físicas. E, com isso, compreende-se que “a educação não poderá nunca se reduzir a 

um esquema rígido ou a um modelo único: ela deverá variar de acordo com os indivíduos. 

Antes de agir é preciso conhecê-los” (CERIZARA, 1990, p. 62). A obra Emílio ou da 

Educação destina-se tanto à exposição do desenvolvimento dos seres humanos desde a 

primeira idade, quanto a uma discussão do processo educacional em concordância com a 

noção de singularidade infantil.  

No prefácio de Emílio, o seu autor destaca que não se trata somente da importância 

da educação, de igual forma deve haver estima ao aluno, pois seu objeto está além, como 

mostra Cerizara: “A matéria de suas considerações é a arte de formar homens, e ele dedica 
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especial atenção à infância, pois a seu ver, com as falsas ideias que se tem dela, é 

impossível fazer uma boa educação” (CERIZARA, 1990, p. 31). Porque, ao entender que 

cada criança é um ser particular, entende-se, de igual modo, que essa não mais pode ser 

reduzida a um programa educacional padronizador, unificado e aniquilante de qualquer 

anseio característico da fase infantil e intrínseco a cada infante.  

Uma vez que apresenta a singularidade infantil, o autor assegura que as crianças 

não apenas diferem entre si, mas também dos adultos: 

 

Sua figura, seu porte, seu jeito demonstram segurança e contentamento. A saúde 

brilha em seu rosto; seus passos firmes dão-lhe um aspecto vigoroso; [...]. Vede 

em seus movimentos rápidos, mas seguros a vivacidade de sua idade, a firmeza 

da independência, a experiência dos exercícios multiplicados. Ele tem um jeito 

aberto e livre, mas não insolente nem vaidoso; (ROUSSEAU, 2004, p. 204-205). 

 

  Evidencia-se, no pensamento rousseauniano o apreço pela maneira com que a 

criança se apresenta e afirma-se na sociedade, de modo infantil e comportamento livre. A 

forma como mostra seu agir e expõe seus hábitos, sobretudo, a forma com a qual se 

relaciona com seu semelhante, sendo esta verdadeira e direta. O autor ao falar dessas 

atitudes da infância, afirma que dessas crianças somente pode-se esperar uma ingenuidade 

sem formalidades e uma serenidade livre, inata. Todas essas características são, na 

educação propostas por Rousseau, encaradas como qualidades e aproveitadas no processo 

de formação.  

Contudo, o autor não está apenas preocupado com as acepções metodológicas ao 

expor sua teoria, antes está interessado em uma boa fundamentação dos princípios a serem 

ensinados: “Deixai as exceções se revelarem, se provarem, se confirmarem muito tempo 

antes de adotar para elas métodos” (ROUSSEAU, 2004, p. 119). Juntamente a tal 

compreensão está o ato de observar a singularidade, ou seja, permitir que a criança prove, 

sinta e observe seus sentimentos, de maneira que a sua liberdade prevaleça em todas essas 

condições. E para seguir com nossa investigação vejamos como Rousseau concebe a 

educação natural. 
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2. Educação Natural 

 

Nessa parte do trabalho abordaremos a educação natural que Rousseau trata em 

Emílio. Para isso, faremos uma exposição acerca do conceito dessa educação juntamente 

com a conceituação do método negativo utilizado nesse ensino natural rousseauniano. Uma 

vez que o autor nos faz perceber as peculiaridades existentes nesse tipo de educação, 

explorar o seu conceito torna-se relevante para o estudo, pois entende-se a educação 

natural na obra de Rousseau como uma proposta que preza, aproveita e resguarda todas as 

boas incidências naturais no homem, como por exemplo, a liberdade, seja em termos do 

corpo, dos sentidos ou dos sentimentos. O objetivo da educação natural, por meio do 

método negativo11, é manter no homem as suas “disposições primitivas” (ROUSSEAU, 

2004, p. 11) ainda que depois de formado. Rousseau diz sobre isso que: 

  

Dizem que a natureza é apenas o hábito. Que significa isso? Não existem hábitos 

que só se contraem pela força e jamais abafam a natureza? Assim é, por 

exemplo, o hábito das plantas cuja orientação vertical é contrariada. Posta em 

liberdade, a planta conserva a inclinação que a forçaram a tomar, mas nem por 

isso a seiva muda sua direção primitiva e, se a planta continuar a vegetar, seu 

prolongamento voltará a ser vertical. O mesmo ocorre com as inclinações dos 

homens. Enquanto permanecemos na mesma condição, podemos conservar as 

que resultam do hábito e nos são menos naturais; mas, assim que a situação 

muda, o hábito cessa e a natureza retorna (ROUSSEAU, 2004, p. 10). 

 

É exposto na fala do autor que há uma espontaneidade inata nos homens que não 

representa um costume, ou seja, não é adquirido tão pouco reproduzido, mas sim intrínseco 

e por ser assim, nasce e permanece junto ao indivíduo e é isso que a educação natural, 

utilizando o método negativo, busca manter nesses indivíduos. Portanto, essa educação 

natural traz a intenção de educar o homem para si mesmo e não para outros.   

Sobre o método negativo Rousseau, primeiro questiona o porquê de não usá-lo: 

“Por que gastar tempo com instruções que vêm sempre por si mesmas, e não custam nem 

sofrimentos nem cuidados?” (2004, p. 149), compreende-se o método negativo, portanto, 

como uma maneira de conservar na criança sua naturalidade, dando-lhe a exata atenção 

que ela, pela fragilidade da idade, necessita ter, sem danos às suas descobertas, com isso: 

“Concluo que, para tornar judicioso um jovem, é preciso bem formar os seus juízos, em 

vez de ditar os nossos” (Idem, 2004, p. 248). Prontamente, o método negativo constitui-se 

                                                 
11 “A educação negativa implica a observação e a condução de uma natureza humana boa, a ser desdobrada 

de acordo com as suas fases evolutivas e preservadas em seu núcleo original” (DOZOL, 2003, p. 68). 
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em um impedimento de impressões alheias para os educandos, como por exemplo, na 

passagem em que Rousseau fala sobre o aprendizado da fala, ele adverte para que não se 

tenha pressa em querer que a criança fale, pois, as primeiras palavras não farão sentido 

algum para elas, então: “Basta que cuideis atentamente do necessário. Deve-se ainda muito 

menos ter pressa para exigir que ela fale; a criança saberá falar por si mesma à medida que 

perceber a utilidade disso” (2004, p. 66).  Dessa maneira, não deixa que a liberdade das 

experiências infantis seja corrompida. 

Sendo a obra Emílio imersa no exame e nas necessidades de cada fase12 

característica da infância, restringiremos nosso objeto de análise à criança de zero aos doze 

anos a fim de investigar como a educação dos sentidos e dos sentimentos nesta fase infantil 

é fundamental para o desenvolvimento de um homem adulto autônomo. Dessa forma, 

Rousseau ao falar sobre educação, afirma sua importância na vida do homem desde o 

início de seu existir: “e nossa espécie não quer ser moldada pela metade. No estado em que 

agora as coisas estão um homem abandonado a si mesmo desde o nascimento entre os 

outros seria o mais desfigurado de todos” (ROUSSEAU, 2004, p. 7). Por esse motivo 

divide a educação segundo as fases de vida do homem, logo: “a educação do homem é 

composta por dois grandes períodos. Ao primeiro dá-se o nome de idade da natureza e 

situa-o entre o nascimento e a pré-adolescência; ao segundo nomeia-se como um segundo 

nascimento e coloca-o entre a adolescência e o casamento” (MARTINS, 2009, p. 267). 

Nesses estágios Rousseau ressalta o que pode ser ensinado em cada etapa da vida, como 

afirma Martins: “justamente porque a cada idade específica do indivíduo corresponde uma 

estrutura interna [...] que devem ser tidas em consideração” (2009, p. 267), destaca as 

possibilidades e limitações das mesmas, reafirma a valorização da infância exposta 

anteriormente.  

Exatamente porque a cada etapa de desenvolvimento da pessoa corresponde um 

desenvolvimento da sua estrutura interna, a educação deve ser considerada a partir de 

diferentes acepções. Em cada fase há um tipo de conhecimento que rege tanto a força, 

quanto os sentimentos e os sentidos. Disso desponta a importância de reparar quais são as 

categorias e os quesitos imperativos à criança para sua educação, conforme aquilo que lhe 

é próprio do período infantil. Essas duas grandes divisões vitais dos homens são 

                                                 
12 “Para levar a criança ao perfeito domínio de suas faculdades, a educação deve ser bem adaptada ao ritmo 

do seu processo evolutivo” (DOZOL, 2003, p.67). 



26 

 

acompanhadas pela ação dos três mestres da educação de Rousseau, ou seja, desde que a 

criança nasce até tornar-se adulto, ela passa por três mestres ou três educações.  

Essas três educações, que se integram durante a formação da criança, visam bem 

formar o futuro homem, como afirma em sua obra Dozol: “O homem bem-educado seria 

aquele no qual os três tipos de educação ou de mestre convergem, prevalecendo a direção 

do primeiro mestre – a natureza” (2003, p. 61). E com o desígnio de torná-lo dono de si, ou 

seja, verdadeiramente autônomo. Assim, cada forma de educação é dada ao homem por um 

mestre diferente: a natureza, o próprio homem e as coisas, cada um agindo distintamente: 

 

O desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a educação 

da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação 

dos homens; e a aquisição de nossa própria experiência sobre os objetos que nos 

afetam é a educação das coisas (ROUSSEAU, 2004, p. 9). 

 

Desde a tenra infância, estes mestres da educação atuam sobre o ser humano 

contribuindo para sua conservação, pois, enquanto criança, sua condição orgânica e sua 

situação social são frágeis; ele é incapaz de manter-se bem e, até mesmo vivo por si 

próprio. “Como a primeira condição do homem é a miséria e a fraqueza, seus primeiros 

sons são a queixa e o choro. A criança sente as suas necessidades e, não podendo satisfazê-

las, implora o socorro de alguém através dos gritos” (ROUSSEAU, 2004, p. 53). Se a 

criança estiver em situações que impedem seu bem estar e violem a sua liberdade, elas 

reclamarão pedindo solução. A voz da natureza se fará ouvir em gritos e choros uma vez 

que são, ainda, impossibilitadas de resolvê-los sozinhas.  

Os movimentos próprios da natureza de cada um, o modo como as coisas afetam as 

crianças estimulando respostas, a ação das pessoas em relação às crianças são as diferentes 

educações das quais fala Rousseau. O bom desenvolvimento da criança depende da 

harmonia entre elas e sobre isso Rousseau afirma: 

 

Assim, cada um de nós é formado por três tipos de mestres. O discípulo em 

quem suas diversas lições se opõem é mal educado e jamais estará de acordo 

consigo mesmo; aquele em quem todas elas recaem sobre os mesmos pontos e 

tendem aos mesmos fins vai sozinho para o seu objetivo e vive 

consequentemente. Só esse é bem educado (ROUSSEAU, 2004, p. 9). 

 

 Essas formas de educação atuam sobre a vida e/ou a integridade física da criança, 

oportunizando o desenvolvimento de suas competências sensitivas, motoras e intelectuais 

de acordo com a sua idade. Isso por meio de explorações livres dos ambientes e do próprio 
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corpo, pois, através das experimentações que a criança faz com os objetos, com o seu 

semelhante e com os seus membros, desenvolvem-se nela percepções mais aguçadas, 

dando-lhe vantagens sobre suas fraquezas, pois:  

 

Assim que adquirimos, por assim dizer, a consciência de nossas sensações, 

estamos dispostos13 a procurar ou a evitar os objetos que as produzem, em 

primeiro lugar conforme elas sejam agradáveis ou desagradáveis, depois, 

conforme a conveniência ou inconveniência que encontramos entre nós e esses 

objetos, e, enfim, conforme os juízos que fazemos sobre a ideia de felicidade ou 

de perfeição que a razão nos dá (ROUSSEAU, 2004, p. 10). 

 

Chamo atenção à palavra disposição, na citação do Emílio, porque o autor afirma 

que estas disposições primitivas, antes de qualquer alteração pelos hábitos ou pelas 

opiniões, “estendem-se e firmam-se na medida em que nos tornamos mais sensíveis e mais 

esclarecidos.” (ROUSSAEU, 2004, p. 10) Exatamente por isso, conclui Rousseau, as três 

educações em harmonia deveriam se relacionar a tais disposições como condição para o 

que o aluno desenvolva-se em acordo consigo mesmo.  

Uma vez que “nascemos carentes de tudo, precisamos de assistência; nascemos 

estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos 

quando grandes nos é dado pela educação” (ROUSSEAU, 2004, p. 9). Tendo isso em vista, 

o autor teme a possibilidade de uma educação limitadora da liberdade. Portanto, traça uma 

desconstrução da educação comumente praticada e perpetuada em muitas outras épocas. 

Formula, assim, uma pedagogia, que podemos chamar de alternativa, incidindo em 

aspectos que incluem o local ideal para a realização do parto da criança, o melhor tipo de 

roupa para agasalha-la, qual a alimentação mais apropriada para a infância, os exercícios 

físicos que ela deve praticar. Toda a preocupação com o vigor físico é considerada 

fundamental, pois um homem de corpo forte aguenta os infortúnios da vida com mais 

altivez.  

Nos primeiros momentos de vida da criança, Rousseau expõe os papeis das 

parteiras, da ama e da mãe na vida delas. Essas figuras, na sociedade do século XVIII, se 

mostram desde cedo com um papel modelador. A contenção pelas faixas e pela escuridão, 

que impediam toda atividade da criança visava conformar-lhe o corpo e impedir-lhe o 

choro perturbador. Além da negligência da mãe, que deixava seus filhos aos cuidados de 

uma ama, ser motivo de incômodo para o autor, mais grave ainda para ele era o hábito de 

                                                 
13 Grifo meu 
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deixar a criança enfaixada na escuridão. Esse hábito de enfaixar e imobilizar trazia 

prejuízos de caráter físico, e ao deixá-la desamparada, somava ainda o dano de cunho 

emocional (ROUSSEAU, 2004, p. 17): “Dai que as consequências negativas ao nível físico 

possam desencadear consequências idênticas ao nível psicológico” (MARTINS, 2009, p. 

270). A relação entre os danos físicos e psicológicos que Martins destaca é de fundamental 

importância para a compreensão da necessidade de experimentação dos sentidos e dos 

sentimentos para o desenvolvimento de um homem livre. Apesar das críticas que Rousseau 

faz à formação oferecida pelas mulheres dos século XVIII, não podemos deixar de 

mencionar a importância que Rousseau lhes confere. Sem dúvida os cuidados de saúde, 

higiene, conforto, afeto estão diretamente ligados à mãe, que para a criança nessa idade é 

uma referência imprescindível no desenvolvimento natural. 

Passada essa fase da primeira infância, o autor expressa suas considerações acerca 

dos anos que seguem até a juventude e a educação destinada a ela. Para ele, é a fase mais 

difícil para manter a criança concentrada em um contexto educativo natural, distante 

daquilo que perverte ou vicia. “O autor caracteriza esse período como sendo aquele que é 

mais delicado para a vida humana. Na realidade, reforça mais uma vez a ideia de 

desnaturalização14 da criança causada pelos erros e vícios a que esta está sujeita por parte 

dos adultos” (MARTINS, 2009, p. 279). Não despropositadamente Rousseau fala aos 

educadores que, ao lidar com o aluno nessa fase, deve-se evitar expressões que remetam à 

polidez. O comportamento polido com palavras mágicas (tais como: por favor, muito 

obrigada, de nada), sem que as crianças saibam o significado dessas expressões, busca tão 

só fazer valer a sua vontade sobre aquilo que as rodeiam e, sobretudo, para ter de imediato 

o que lhes agrada. O uso de tais palavras apenas disfarça, pela polidez, o império da 

arrogância. Rousseau prefere que a criança diga simplesmente “faça isso ou faça aquilo” 

sem rodeios, pois considera que ela expressa exatamente o fato que espera ver acontecer 

sem nenhum acréscimo. Tal manifestação direta pode ser acatada ou não, igualmente sem 

                                                 
14 Esse termo é substancial nas obras rousseaunianas, pois, (ele vincula a educação ao processo de 

afastamento da condição natural primitiva, tirando-o da solidão e ignorância). Ao longo de Emílio Rousseau 

nos mostra maneiras de se fazer isso: por um lado, ao criticar o contexto social corrompido do século XVIII 

que sobrecarregava as crianças de “conhecimentos puramente especulativos” (ROUSSEAU, 2004, p. 231), os 

quais o autor repudia, posto que são precoces e, em vista disso, inaproveitáveis a elas. E, por outro lado, nos 

mostra também, por meio da educação natural que é uma forma de educar, desnaturar o homem, porém, 

deixando nele qualidades espontâneas, que o faz ser autor de suas opiniões. A partir disso o autor afirma que 

os ensinamentos devem ter sentido para as crianças, fazendo com que: “todas as suas experiências unam-se 

uma à outra por algum tipo de dedução, para que com o auxílio dessa cadeia elas possam colocá-las em 

ordem em seu espírito, e lembrar-se delas quando preciso” (Idem, 2004, p. 231), ou seja, é interessante que a 

desnaturação aconteça de modo pleno, apropriado e que seja proveitosa.   
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desculpas nem mesuras, de modo que a criança receba, como resposta à sua ação, a 

manifestação direta do conveniente e útil ou do inconveniente e inútil. 

A fim de impedir a tirania infantil, Rousseau estabelece quatro máximas que devem 

nortear a ação das pessoas envolvidas com a educação das crianças. As máximas, bastante 

simples, dizem apenas que as crianças devem poder empregar as próprias forças, que os 

adultos devem suprir o que lhes falta de força física restringindo-se ao que lhes é útil sem 

submeterem-se aos caprichos infantis. E, então, diz: “O espírito destas regras é dar às 

crianças liberdade verdadeira e menos domínio, deixar que façam mais por si mesmas e 

exijam menos dos outros” (ROUSSEAU, 2004, p. 58). 

Para Rousseau a educação natural, além de abranger consideração pelo 

desenvolvimento espontâneo da criança, baseia-se no exercício da educação negativa como 

um método, que consiste em:  

 

Não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em proteger o coração contra o vício 

e o espírito contra o erro. Se pudésseis nada fazer e nada deixar que fizessem, se 

pudésseis levar vosso aluno são e robusto até a idade de doze anos sem que ele 

soubesse distinguir a mão esquerda da direita, desde vossas primeiras lições os 

olhos de seu entendimento se abririam para a razão; sem preconceitos, sem 

hábitos, ele nada teria em si que pudesse obstar o efeito de vossos trabalhos 

(ROUSSEAU, 2004, p. 97). 

 

Por isso, em meio à composição de seu tratado educacional, o autor apresenta um 

novo parâmetro de ação que ingressa na educação. É o chamado “laissez-faire” ou “deixe-

fazer”. Uma abordagem contrária à dos educadores de sua época que decidiam por seus 

alunos impedindo-os de desenvolver atitudes autônomas. O “deixe-fazer” é para Rousseau, 

uma maneira de estimular a criança a ser ela mesma, a pensar e aprender por si, ganhando 

confiança, resistindo às adversidades, conquistando e mantendo a sua autonomia.  

A educação negativa, diretamente, é um artifício que torna alheios, ao aluno, os 

elementos que possam corromper a sua educação. Para Rousseau, a educação convencional 

ou positiva reforça o desrespeito pelos interesses naturais das crianças e as impedem de 

serem livres, tanto no aprendizado e nas experiências quanto em expressar seus 

sentimentos. Segundo o autor de Emílio, não se trata de desamparar a criança deixando-a a 

mercê de necessidades próprias da sua natureza. Ao contrário, explica, trata-se de poupar e 

resguardar essa natureza, impedindo assim o surgimento dos comportamentos viciosos na 

criança e, consequentemente, no adulto que ela virá a tornar-se. Desse modo, a ingerência 

negativa é a mais apropriada para uma educação natural. (MARTINS, 2009, p. 260). 
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Ao progredir com o pensamento sobre a educação de forma negativa, Rousseau 

assegura que quanto menos dimensão as ações dos adultos tomarem sobre as atividades ou 

movimentos das crianças, menos elas chorarão, menores serão os seus desconfortos ou 

suas angústias e, na mesma medida não serão dependentes dos adultos e não serão 

mimadas: “Se no apelo rousseauniano, no amor para com a infância o que está em causa é 

a necessidade de respeitar as crianças, nem por isso se pode concluir que Jean-Jacques 

Rousseau pretendia, com isto, fazer a apologia de uma educação permissiva” (MARTINS, 

2009, p. 280). Se assim fosse, a criança acreditaria ser dona do universo e de todos ao seu 

redor, e quando os educadores lhe negassem algo, seriam alvos de ódio em vez de gratidão, 

pois, afirma Rousseau, tudo que lhe é oferecido para além do que é capaz de raciocinar lhe 

parece motivo para não atendermos aos seus caprichos. Por isso, Rousseau se vale do 

método negativo afirmando que, com ele, as crianças serão mais curiosas, terão maiores 

anseios para irromper desafios e logo se tornarão mais corajosas, sentir-se-ão bem em um 

contexto em que predomina a liberdade e a satisfação de reais necessidades: “Deixando-se 

as crianças em plena liberdade de praticar suas travessuras, convém tirar do seu alcance 

tudo o que poderia torná-las custosas, e não deixar nada de frágil ou perigoso. Que seu 

quarto tenha móveis grosseiros e sólidos; nada de espelhos, nada de porcelanas, nada de 

objetos de luxo”. (ROUSSEAU. 1999, p. 90) 

Esse preceito e as diversas estórias narradas ao longo do livro II de Emílio visam 

contribuir para a eliminação de qualquer dimensão de heteronomia ou de controle do 

mundo infantil, que o autor considera abundante na educação de sua época. Ao posicionar-

se assim, Rousseau tem como desígnio repensar atitudes diante das crianças, afirmando as 

suas intenções para com as plenitudes sensíveis delas, para que essas atuem na vida em um 

decurso natural.  

A educação negativa coloca o aluno a salvo das influências da sociedade corrupta e, 

nessa medida deixa, igualmente a salvo, a pureza e a bondade da infância (VARGAS, 

1995, p. 66). Nesse sentido, observamos que: 

 

Relativamente à educação negativa o autor justifica porque razão a considera 

importante, ela respeita as características de cada educando, não oferecendo um 

conjunto de regras universais que possam ser aplicadas indiscriminadamente a 

todos, (MARTINS, 2009, p. 266).  

 

Desse modo, podemos melhor compreender o motivo pelo qual Rousseau utiliza-se 

do método negativo para educar: esse método deixa para o aluno a possibilidade de 
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escolha15 sobre os objetos de seu aprendizado. Ele tem com isso o objetivo de assegurar 

oportunidade de descoberta, curiosidade, experiências e, logo, aprimoramento das 

potencialidades do aluno de forma livre. Uma vez que, deixando-o desfrutar de sua 

condição livre, estará instigando sua vontade de descoberta e aprendizado. “Diremos a nós 

mesmos: pelo menos ele desfrutou sua infância; não o fizemos perder nada do que a 

natureza lhe havia dado” (ROUSSEAU, 2004, p. 209). 

Nota-se na concepção educacional rousseauniana, por meio do vínculo entre o 

conhecimento e sentidos na infância, como intenção trazer à tona todas ou a maior parte 

das disposições humanas em suas valências (cognitiva, emocional e física), a fim de que 

culmine no desenvolvimento da autonomia. Alcançando um aproveitamento maior da 

energia vital da criança, deixando-a desfrutar livremente da vida. Rousseau confirma 

dizendo que educar de forma negativa é crucial para que o aluno seja capaz de construir 

suas ações por meio de uma postura livre. 

Sendo assim, a educação natural sugerida por Rousseau tende a desenvolver o 

conhecimento da criança sobre si mesma, estimulá-la a buscar experiências novas a cada 

fase de sua vida. Reconhecer e entender as suas sensações e seus limites, tendo acesso aos 

ambientes, às coisas e às pessoas, de forma a garantir independência na infância que 

prevaleça na vida adulta, assim, temos que:  

 

Moldam-se as plantas pela cultura, e os homens pela educação. Se o homem 

nascesse grande e forte, a estatura e a força ser-lhe-iam inúteis até que tivesse 

aprendido a servir-se delas; ser-lhe-iam prejudiciais, pois impediriam que os 

outros pensassem em socorrê-lo e, entregue a si mesmo, morreria de miséria 

antes de ter conhecido suas necessidades (ROUSSEAU, 2004, p. 8-9).  

 

Nas leituras de Rousseau, portanto, a educação é algo indispensável na vida 

humana; sem ela os indivíduos estariam desnorteados diante daquilo que a natureza lhes 

exige: força, avidez, saúde. Então, é por meio da educação dos homens que se estimula o 

impulso pelo aprimoramento dos movimentos, dos sentidos e da razão. A partir disso, a 

educação natural, como cita Rousseau, pressupõe o respeito pelo período infantil com o 

desenvolvimento particular de cada um, tornando possível a formação de adulto livre. 

                                                 
15 “Ce que cette (éducation négative) doit retenir hors du champ de la nature puérile tient en peu de mots: les 

hommes d’occuper c’est-à-dire d’usurper la place des choses” (VARGAS, 1995, p. 66). (“O que essa 

(educação negativa) deve manter fora do campo da natureza infantil, resume-se em poucas palavras: os 

homens de ocupar, ou seja, de usurpar o lugar das coisas”). 
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Finalizamos entendendo que a aspiração expressa na obra de Rousseau é prover 

uma educação para a criança distante de costumes sociais viciosos: “Nas cidades sufocam 

as crianças de tanto mantê-las fechadas e vestidas. Quem as educa ainda ignora que o ar 

frio, longe de lhes fazer mal, as fortalece, e o ar quente as enfraquece, lhes causa febre e as 

mata” (ROUSSEAU, 2004, p. 45) que implicam a saúde das crianças e sua condição de 

livre. Com isso, o tratado educacional rousseauniano busca evitar comprometimentos à 

liberdade dos indivíduos, condição necessária para reverter-se em uma vida adulta 

autônoma, surgindo nesse cenário o preceptor e sua orientação, muito importante para 

salvaguardar tais aspectos. 

 

3. O Preceptorado  

  

 Partindo do suposto que a educação natural, com seu método negativo, não implica 

em oferecer conhecimentos ao educando, mas favorecer para que o próprio aluno possa 

encontrá-los, a figura que fará essa mediação facilitando o encontro é o “preceptor”16 e é 

dele que falaremos nessa fase do nosso estudo. Acerca dessa pessoa Rousseau diz que: 

 

Primeiramente, vede bem que raramente cabe a vós propor o que ele deve 

aprender; cabe a ele desejá-lo, procurá-lo, encontrá-lo; cabe a vós colocá-lo ao 

seu alcance, fazer habilmente nascer esse desejo e fornecer-lhe os meios de 

satisfazê-lo. Segue-se daí que vossas perguntas devem ser pouco frequentes, mas 

bem escolhidas; e, como ele terá mais perguntas a vos fazer do que vós a ele, 

estareis sempre menos a descoberto e mais vezes em condições de lhe dizer: Em 

que isso que me perguntas é útil de saber? (ROUSSEAU. 2004, p. 235-236). 

 

A citação mostra que o preceptorado é incumbido a um homem cujos valores, 

ideias e ideais não serão ditados para seu aluno para que esse não tenha sua independência 

e espontaneidade influenciadas ou corrompidas. O preceptor deve, além de inibir todas as 

coisas que considera nocivas para o bom desempenho formativo, estimular a criança para 

que, por meio das suas próprias experiências, encontre os preceitos, valores e ideais a partir 

dos quais, na idade adulta, possa guiar sua vida autonomamente. Trata-se, portanto, de um 

facilitador das descobertas da criança, que a estimula e a protege de acordo com as 

características próprias de cada idade. Se à ama-de-leite cabe o cuidado acerca das 

necessidades inerentes ao corpo, como alimentação, higiene e aquecimento, ao preceptor 

                                                 
16 Na edição francesa a palavra usada de modo recorrente no texto do Emílio é “gouverneur”, na edição 

brasileira da Martins Fontes (usada nesse trabalho) encontra-se com mais frequência a palavra “preceptor”. 
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cabe vigiar, educar e cuidar da criança, pois: “a educação começa com a vida, ao nascer, a 

criança já é discípulo” (ROUSSEAU, 2004, p. 62). A criança, à diferença de outros 

animais, vem ao mundo numa tal condição de carência e fragilidade que a torna 

completamente depende do adulto.  

O preceptor sabe da fraqueza de seu aluno diante dele e das coisas, mas sabe 

também que possuindo força e discernimento lhe cabe ser o impulsionador e o freio à 

medida das necessidades da criança, com isso, em sua função cabe proteger a criança dos 

perigos que ela desconhece, alcançar-lhe coisas vitais que ela mesma, ainda não pode 

sozinha, ao passo que a incentiva a fazer tudo que pode por suas próprias mãos. Expõe 

Rousseau (Idem, 2004, p. 93) que a relação entre a criança e o preceptor será boa sempre 

que este agir, ao mesmo tempo, como amparo e estímulo à criança, sem prevalecer-se de 

sua força ou discernimento para impor o que quer que seja. 

Ao definir um bom preceptor Rousseau expõe algumas qualidades deste, a saber: 

juventude e sabedoria, se de uma forma é preciso o vigor da juventude para poder 

acompanhar a criança em suas brincadeiras ao longo de suas diferentes fases de vida; por 

outro lado, é preciso ter claro discernimento e prudência para não sobrepor suas próprias 

opiniões às descobertas infantis, ao passo que oferece respaldo a ela na esfera da razão. 

Rousseau caracteriza o preceptor, portanto, como alguém cujas “expressões são simples e 

lacônicas. Sua voz, seu olhar, seu gesto são de um ser igualmente acostumado ao 

assentimento e à recusa” (ROUSSEAU, 2004, p. 206-207), de modo que as qualidades do 

preceptor se adequam ao seu comportamento. Tais atributos, importantes ao preceptorado, 

são bastante exigentes, mas devem ser desenvolvidas pelo próprio preceptor, pois 

Rousseau não nos autoriza a supor que esse preceptor tenha recebido o mesmo tipo de 

educação que se propôs a oferecer.  

Ser preceptor não é algo fácil, especialmente, porque exige que este se disponha em 

ser seu próprio mestre antes de se dedicar a guiar outrem, pois “uma gargalhada indiscreta 

pode estragar o trabalho de seis meses” (Idem, 2004, p. 102), o que consequentemente 

resultará em danos para toda a vida de seu educando. O autor com isso quer dizer que: 

“[...], é importante que todas as ingenuidades que pode produzir numa criança, a 

simplicidade das ideias que lhe dão, nunca sejam comentadas em sua presença, nem 

citadas de maneira que ela possa vir a reconhecê-las” (ROUSSEAU, 2004, p. 102). É 

preciso que o preceptor tome a criança por aquilo que ela é: inocente e amoral, além disso, 

saiba colocar-se em seu lugar. Desse modo, o leitor é levado à compreensão de que esse 
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homem é alguém extraordinário devido as suas capacidades. Rousseau prefere, portanto, 

ignorar a possibilidade de existência de alguém assim e dedicar-se apenas à escrita sobre o 

que seria necessário fazer. 

Nas palavras de Medeiros e Rodrigues é possível perceber um pouco mais sobre a 

ação do preceptorado: “Ao preceptor cabe a figura do mestre, conhecedor de sua arte, que 

lança mão de todos os seus recursos intelectuais e didáticos para dar encaminhamento ao 

processo de desnaturação” (2012, p. 5). Para melhor entender essas nuances do preceptor, 

temos como exemplo uma passagem do Emílio, na qual Rousseau aconselha o preceptor a 

tomar determinadas atitudes enfaticamente a fim de evitar qualquer barganha por parte da 

criança, dizendo: “Daí com prazer, recusai somente com repugnância, dessa maneira, 

torná-lo-eis paciente, calmo, resignado, tranquilo, mesmo quando não tiver obtido o que 

queria” (ROUSSEAU, 2004, p. 93). As atitudes do preceptor devem ser simples e claras 

para que a criança possa compreendê-las e sentir-se segura acerca de si e do outro.  

O preceptor é, no Emílio, uma figura de grande consideração; representa um 

orientador para o aluno que atua por meio do método de educação negativa para resguardar 

na criança a sua inocência, audácia e a coragem natural de experimentar tudo aquilo que 

consegue sentir, enxergar e tocar. Martins considera que “ser preceptor é ser alguém digno 

a quem se pode confiar a educação dos filhos.” (2009, p. 248). O aluno terá em seu 

preceptor, ao longo de sua infância, alguém para compartilhar as experiências de suas 

tarefas até que se torne um adulto autônomo. Segundo Rousseau (2004, p. 87), o preceptor 

participará das mais infantis brincadeiras, comerá o mesmo alimento, dormirá no mesmo 

tipo de cama, desfrutarão juntos os mais diversos momentos de aprendizagem: “Uma bela 

tarde vamos passear num lugar favorável, onde o horizonte bem descoberto deixa ver por 

inteiro o sol poente, e observamos os objetos que tornam reconhecível o lugar onde se põe” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 216). Essa relação ao contrário do que parece não é de amizade, 

isso não é demonstrado por Rousseau dessa forma, mas sim, como uma afinidade, 

companheirismo.  

Apesar de participar com o aluno dos passeios e descobertas, o preceptor não está 

na mesma posição do aluno: “Rousseau começa a delinear a diferença entre a infância e a 

idade madura, e a necessidade de que se estabeleça um pacto de respeito e confiança 

mútuos entre governante e criança, para que se possa fazer a educação proposta por ele” 

(CERIZARA, 1990, p. 54). Cabe ao preceptor estimular o aluno às próprias descobertas. 

Antecipa-se apenas para lhe proporcionar situações desafiadoras: “Tornai vosso aluno 
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atento aos fenômenos da natureza e logo o tornareis curioso; mas, para alimentar sua 

curiosidade, nunca vos apresseis em satisfazê-la” (ROUSSEAU, 2004, p. 216). A formação 

conduzida pelo preceptor é uma educação adaptada conforme a criança, direcionada a um 

aluno em especial, que não se esgota ao final de uma lição ou de um par de anos, a tarefa 

do preceptorado é acompanhar o aluno por um longo período.  

Durante todo esse tempo, o aluno irá compreender a forma de convivência humana, 

mas essa compreensão advirá por meio de jogos, brincadeiras, experimentos das sensações, 

tudo apropriados para sua idade e faculdade, que porão em evidência a diversão. Questões 

relativas à virtude e à justiça estarão contidas nesses experimentos diários, entretanto, de 

forma explícita, ou seja, direta por meio da ação exemplar do próprio preceptor, pois a 

criança, embora não possua ainda capacidade de discernimento moral, é sensível ao 

sofrimento e à alegria. Tendo isso em vista, o autor diz: “Mestres, deixai os fingimentos, 

sede virtuosos e bons e que vossos exemplos se gravem na memória de vossos alunos, 

enquanto esperamos que possam entrar em seus corações” (ROUSSEAU, 2004, p. 113-

114). De nada adiantam lições, argumentos racionais se a criança é incapaz de sentir, de 

vivenciar o problema que lhe é posto já de modo resoluto. O método negativo da proposta 

rousseauniana de educação jamais deve ser negligenciado: “Não digais à criança palavras 

que ela não possa entender. Nada de descrições, nada de eloquência, nada de figuras, nada 

de poesia. Não se trata agora de sentimento nem de gosto. Continuai a ser claro, simples” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 218). 

 Uma situação que Rousseau descreve no Emílio pode nos auxiliar a compreender a 

questão posta. A fim de estimular o vigor físico de seu aluno, o preceptor organiza uma 

corrida para Emílio e outras crianças, e como prêmio oferece o doce preferido de Emílio. 

Instiga todos e mais ainda Emílio a correr de um marco ao outro de um campo, fazendo-os 

se esforçarem para ganharem o doce. De início, Emílio perde as corridas e o seu doce 

preferido. Secretamente, inicia treinos para conseguir superar os meninos competidores. 

Sentindo-se preparado, lança-se no desafio. Emílio vence, recebe o prêmio e fica contente. 

Contudo, ao vencer reiteradas vezes e perceber que os demais sentem-se tristes, como ele 

se sentia, por não terem o doce para comer, passa a dividir com eles o doce que ganhou.  A 

preocupação das crianças estava concentrada na premiação, o preceptor, contudo, sem nada 

dizer sobre generosidade, estimulou no jovem uma atitude virtuosa. Mesmo que ainda não 

tivesse condições de refletir sobre virtude ou moralidade, a situação de competição deu 

oportunidade para o menino experimentar algo sobre virtude (ROUSSEAU, 2004, p. 168). 
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Ao se falar das ações do preceptor é importante considerar a autoridade envolvida 

no processo de conduta deste. Rousseau nos assegura que tais ações são legítimas por 

serem baseadas na liberdade17, então diz: “Tentaram-se todos os instrumentos, menos um, 

exatamente o único que pode dar certo: a liberdade bem regrada. Não se deve tentar educar 

uma criança quando não se sabe conduzi-la para onde se quer unicamente através das leis 

do possível e do impossível” (2004, p. 94), assim, mesmo que as atividades realizadas pela 

criança sejam anteriormente planejadas pelo seu preceptor, ainda assim, ele não retira delas 

a liberdade em querer fazer, não dita sobre como fazê-las, por fim, a escolha direta é da 

criança.  

Como já dissemos, não cabe ao preceptor impor à criança os preceitos e valores 

com os quais deverá, na idade adulta, conduzir-se. Contudo, isso não significa que estes 

não existam. A formação de um homem livre, como propõe Rousseau, exige que a criança 

reconheça a liberdade como um valor intrínseco e que aprenda a conduzir-se com base 

neste valor. Dessa forma, Dozol em sua obra Da figura do Mestre, ao demonstrar a 

importância do preceptorado, de igual modo, assegura que o vínculo que o preceptor 

possui com seu aluno não limita sua liberdade, sendo que: “O mestre o guiará para o 

autoconhecimento e para a retidão da vontade, faculdade humana do mais alto valor para o 

exercício da liberdade moral” (DOZOL, 2003, p. 46). Assim, o preceptor deve saber 

conduzir a criança à liberdade e o único modo que pode dar certo tal condução é 

estimulando a criança a agir livremente, de acordo com as condições físicas e intelectuais 

da fase de vida da própria criança. Requer ao preceptor  

Na relação entre o preceptor e seu aluno existe uma direção que não se caracteriza 

em tirania por parte do preceptor, pois não se apresenta enquanto um poderio arbitrário 

com a intenção de tornar a criança servil suprimindo sua liberdade. Ao contrário disso, 

Simões Francisco mostra, em seu capítulo sobre autoridade em Rousseau, que os cuidados 

e os comandos que o preceptor possui na educação do aluno são justificáveis porque se 

mostram como cuidados que a criança necessita, mas que não pode tomar por si mesma, e: 

                                                 
17 “On one hand he was completely convinced that a liberating form of authority was possible and the only 

means of helping men out of their present muddle. Good and wise chiefs know how to 'prevent, cure and 

palliate' that mass of abuses and ills that overwhelm us” (SHKLAR, 1969, p. 129). (Por um lado ele estava 

completamente convencido de que era possível haver uma forma libertadora de autoridade e que seria o único 

meio de ajudar os homens a sair de sua presente confusão. Bons e sábios mestres/chefes sabem como 

‘prevenir, curar e aliviar’ as doenças e opressão que os abusos nos causam). 
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“sendo o preceptor18 superior em forças, conhecimentos e experiências” (1999, p. 5) 

atende a criança no que ainda lhe falta. 

Por meio disso entende-se que, a orientação do preceptor é legítima, já que: 

“Rousseau coloca como coisas bastante diferentes, e mesmo opostas entre si, o mestre 

dotado de autoridade e o mestre tirânico. Ou o mestre dotado de autoridade e o mestre 

autoritário. À autoridade, não deve haver sombra de dúvida” (FRANCISCO, 1999, p. 4). E 

o que dá legitimidade a esse processo educativo é a diferença existente entre o próprio 

preceptor e seu aluno. Francisco afirma que essa prerrogativa disposta pelo preceptor faz: 

“exercer seu poder para mandar o aluno fazer aquilo que agrada a este” (1999, p. 7), assim, 

cabe ao governante selecionar os objetos, brinquedos, móveis e circunstâncias, a fim de 

criar situações para o seu aluno, mas a escolha por tê-las é sempre dele. 

A relação entre o preceptor e seu aluno é uma forma de poder, contudo, não se 

caracteriza em tirania, pois é um poder que não resulta em domínio arbitrário do preceptor 

sobre o aluno com a intenção de sujeitá-lo à sua vontade, eliminando, assim, a sua 

liberdade. Ao contrário disso, Francisco afirma que em uma compreensão estreita, que o 

mestre só pode exercer seu poder para mandar o aluno fazer aquilo que agrada a este. Pois, 

fazer isso seria o mesmo que deixar o aluno abandonado a si mesmo, sem condução 

alguma. A autora ressalta a afirmação de Rousseau quando o mesmo distingue autoridade e 

tirania dizendo que são: “coisas bastante diferentes, e mesmo opostas entre si, o mestre 

dotado de autoridade e o mestre tirânico. Ou o mestre dotado de autoridade e o mestre 

autoritário” (FRANCISCO, 1999, p. 4). Assim, o verdadeiro mestre como podemos 

compreender, sem qualquer domínio ou arbitrariedade que viole a liberdade da criança, 

exerce o preceptorado revestido de uma autoridade que deriva de suas qualidades. A 

autoridade do preceptor na obra educacional de Rousseau está diretamente ligada ao 

exemplo que sua pessoa transmite na comunidade.  

Eis porque Rousseau recomenda ao preceptor que se torne respeitável diante de 

todos: “Lembrai-vos de que, antes de empreender a formação de um homem é preciso ter-

se feito homem; é preciso ter em si o exemplo que se deve propor”. (ROUSSEAU, 2004, p. 

100) Apenas deste modo seus exemplos e seus discursos terão autoridade reconhecível nas 

ações do próprio preceptor perante todos, inclusive ao seu aluno, provocando o respeito 

dele, explica o autor. Sendo assim, Rousseau considera que autoridade do preceptor está 

                                                 
18 Grifo meu. 
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para além de um posicionamento hierárquico, sendo, ao mesmo tempo, um exercício para a 

criança desenvolver-se. 

Os cuidados e os comandos do preceptor no processo de educação do aluno são 

legítimos porque se mostram como completudes das quais a criança se vale para viver.  O 

processo educativo está baseado na diferença existente entre o preceptor e o aluno: “sendo 

[um] superior em forças, conhecimentos e experiências, e outro, o aluno, sendo inferior, 

naqueles mesmos aspectos” (FRANCISCO, 1999, p. 5). A criança precisa do adulto, pois 

sem a ajuda deste poderia vir a perecer. A autoridade e o poder do preceptor visam ao bom 

desenvolvimento da criança, ou seja, é em vista dela que o preceptor age. Se lhe cabe 

selecionar os objetos, brinquedos, móveis e circunstâncias é a fim de criar situações para o 

cuidado e o estímulo ao desenvolvimento da liberdade do seu aluno. 

Rousseau exorta o preceptor a considerar seu aluno de acordo com suas 

particularidades para que a criança não seja submetida a caprichos desnecessários que a 

distraiam de suas próprias necessidades: “Tratai vosso aluno de acordo com a idade. 

Começai por colocá-lo em seu lugar, e conservai-o ali de tal modo que já não tente sair. 

Então, antes de saber o que é a sabedoria, ele praticará a sua mais importante lição” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 93), maneira mais uma vez colocada para mostrar como o 

preceptor atua em seu compromisso em guiar o aluno utilizando-se da educação negativa e 

de sua autoridade justificada pela ocasião formativa.  

Por outro lado, quando a autoridade do preceptor não é respeitada pela criança, há 

dano ao processo educacional. A fraqueza de caráter do preceptor estimula na criança, não 

a liberdade, mas o desmedido das suas vontades caprichosas: “[...] uma criança que não 

tarde a aperceber-se da impotência do mestre em relação a ela, aproveita para fazer pouco 

caso das suas proibições e dos seus preceitos, e de destruir sem retorno o ascendente que o 

outro se esforçou por tomar” (MARTINS, 2009, p. 253). As crianças serão confusas e 

impacientes, se tornarão aos poucos pequenos tiranos, exigirão que o preceptor faça as suas 

vontades e essas serão desmedidas. O aluno se corrompe ao ver que para cada sugestão que 

lhe é dada, ele pode contrapor outras tantas em seu momento de experiências, que 

desvirtuam ou corrompem o propósito das descobertas e aprendizados. “A sociedade 

enfraqueceu o homem não apenas lhe tolhendo o direito que tinha sobre suas próprias 

forças, mas sobretudo tornando-as insuficientes. Eis por que seus desejos se multiplicam 

junto com sua fraqueza” (ROUSSEAU, 2004, p. 81).  
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Seria fácil pensar em admiráveis e longas palavras pedagógicas para a correção de 

tais tiranias infantis, porém, Rousseau propõe que não se diga nada, nem que vá, ao menos, 

em sua direção, sobretudo, nos seus momentos de cólera e delírios. Algumas vezes as 

crianças imitam comportamentos observados, mesmo que à distância, para medir suas 

possibilidades. Nesses casos, não cabe ao preceptor lhe dar demasiada atenção, nem 

reprimir ou discursar; muito mais eficaz, afirma Rousseau, é a indiferença: “Não podendo 

impedir que a criança se instrua por fora através de exemplos, limitai toda a vossa 

vigilância a imprimir esses exemplos em seu espírito sob a imagem que lhe convém” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 101). Caso o aluno venha a se deparar com uma pessoa cujas 

atitudes são extremamente passionais, por exemplo, o preceptor, aproveitando a ocasião, 

deve tomá-la como exemplo para dizer à criança que essa pessoa está adoentada: “Dizei-

lhe isso, tranquilamente, sem mistério: este pobre homem está doente, sofre um acesso de 

febre” (ROUSSEAU, 2004, p. 101). Para o autor, todos os momentos são plausíveis de 

aprendizagem e nas situações que podem corromper a formação da criança, o preceptor 

precisa saber contornar uma situação ruim tornando-a favorável ao aprendizado, porém 

sem muitos detalhes ou palavras. Certo é o preceptor que assim age, confirma o autor, pois, 

assim menos influenciará e menor será o risco de orientar um aluno de maneira ruim. 

Mesmo que os termos comandar e obedecer às vezes apontem para situações que 

parecem opressivas, na relação de preceptorado comando e obediência precisam existir, 

pois são: “os dois papéis básicos da relação pedagógica. Não há relação que possa ser 

assim chamada sem que haja um lado que comanda e outro que obedece, [...], pois, 

justamente essa relação se erige com base na dependência do inferior em relação ao 

superior (FRANCISCO, 1999, p. 5). Visto isso, é compreendido que o poder é inerente ao 

ato pedagógico, mas é relevante saber que nem todo poder é negativo, porque nem todo 

comando é arbitrário e da mesma forma nem toda obediência significa servidão. 

Rousseau, de um modo similar, fala sobre o assunto no segundo livro de Emílio 

quando diz que: 

 

Deixando-a [a criança] assim dona de suas vontades, não incentivareis seus 

caprichos. Fazendo sempre o que lhe convém, logo ela fará o que deve fazer e, 

embora o seu corpo esteja sempre em contínuo movimento, quando se tratar do 

seu interesse presente e sensível vereis toda a razão de que é capaz desenvolver-

se bem melhor e de uma maneira bem mais apropriada a ela do que em estudos 

de pura especulação. Assim, não vos vendo preocupado em contrariá-la, não 

desconfiando de vós, não tendo nada para vos esconder, ela não vos enganará 

nem mentirá; mostrar-se-á tal como é sem temor; podereis estuda-la à vontade. E 
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dispor ao seu redor as lições que quiserdes dar, sem que ela jamais pense as estar 

recebendo. (ROUSSEAU, 2004, p. 140). 

 

Exibe-se, nas palavras do autor, o mesmo exposto acima: que o preceptor tem 

autoridade educacional para com a criança. Sua autoridade é necessária, pois trata-se de 

um exercício pedagógico cuja substância remete à liberdade. Partindo do suposto que a 

liberdade não é fazer tudo o que se quer caprichosamente, mas agir de acordo consigo 

mesmo respeitando a autoridade do preceptor, confere à criança preparo diante desse 

contexto regrado para, depois, como ser autônomo, estabelecer as leis e normas de sua 

própria ação.  

O reconhecimento da autoridade do preceptor protege a criança de se submeter ao 

seu julgamento. Emílio será estimulado a adotar o curso da natureza em suas ações, 

mantendo-se no equilíbrio que a dependência das coisas, resguardado da dependência 

pessoal de quem quer que seja. Compreende-se, portanto, que o homem, na posição de 

mestre, não é alguém de ensina a outrem, mas alguém que guia e participa das descobertas 

do seu aluno. Assim, Rousseau fala ao preceptor: “[...], sede simples, discretos, contidos. 

Jamais vos apresseis em agir, a não ser para impedir que os outros ajam” (ROUSSEAU, 

2004, p. 101). Apesar da presença constante do preceptor ao lado da criança, nem tudo 

pode estar sob o seu controle. No trato com a criança, em algumas ocasiões, é oportuno se 

abster de algumas coisas e ações que possam culminar em desobediência e má formação, 

em outras ocasiões, não podendo prevenir que a criança se instrua externamente por meio 

de exemplos, importa que concentre toda a sua cautela em transformar os exemplos em 

algo educativo. Nesse sentido, a passagem que trata do momento em que Emílio é 

convidado para uma festa da nobreza ilustra muito bem essa manobra do preceptor.  

Sabemos que o preceptor, enquanto preceptor, não deve dar preceitos ou regras ao 

seu aluno, neste caso, então, não deve impedir Emílio de aceitar o convite recebido. Porém, 

também, não pode deixá-lo à mercê de falsos encantos que a riqueza e o luxo da sociedade 

poderiam provocar nele. Sabiamente, o preceptor transformou essa situação, que poderia 

arriscar a formação de Emílio, em aprendizado. Disse a Emílio para vestir-se bem e ficar 

apresentável à sociedade, mas pediu-lhe também que tentasse calcular quantos 

trabalhadores foram necessários para tornar aquela festa impecável. Tirando o foco de 

Emílio do luxo da festa, o preceptor aproveitou a situação para – participando da festa – 

buscar compreender a importância do trabalho de tantas pessoas diferentes para realização 

de uma grande festa.  



41 

 

Sob o ponto de vista das compreensões que Rousseau fornece acerca figura do 

preceptor, tanto no que diz respeito à educação quanto aos padrões pedagógicos de sua 

época, destacamos o que Medeiros e Rodrigues chamam de “inserção biográfica” (2012, p. 

3). Em várias passagens do Emílio o leitor tem a impressão de estar lendo relatos 

descritivos de ações do próprio Rousseau, como por exemplo: “Leitores, perdoai-me, pois 

por tirar às vezes exemplos de mim mesmo, porque para bem fazer este livro é preciso que 

eu o faça com prazer” (ROUSSEAU, 2004, p. 165). O biografado torna-se hábil de 

construir-se a si mesmo e, também, de construir sua época. Isso é bem exposto em 

Rousseau quando em seu tratado de educação descreve o caráter do preceptor e, de algum 

modo, transmite traços pessoais.  

Para Medeiros e Rodrigues, o autor está, com isso, apelando por absolvição de 

alguns erros19 cometidos na juventude, para se redimir do absenteísmo feito com sua 

geração.  Outros comentadores consideram que o uso de tais dados biográficos tem por 

finalidade prevenir os seus leitores para não cometerem as mesmas falhas. Tais elementos 

se inserem nesse instante no texto para um maior alcance no entendimento da criação do 

preceptor e sua relevância na formação de seu aluno. 

A presente discussão busca explicitar que pensar a concepção do preceptor, por 

meio de prováveis motivos involuntários de seu autor, incide em uma distração do leitor, 

que apegado a isso, se esquece do julgamento pedagógico presente em Rousseau.  O 

Emílio se constitui em um tratado sobre a educação do homem, desde o nascimento até sua 

idade adulta, ou seja, até tornar-se um homem autônomo. A trajetória para esta atuação 

educativa do preceptor, de formar um discípulo, foi elaborada por Rousseau que 

denominou de marcha da natureza. Então, com a intenção de expor sua obra educacional, 

Rousseau apresenta também o personagem do preceptor, no qual, sistematicamente, vai 

lançando as experiências educacionais do seu discípulo, o Emílio (Rousseau, 2004, p. 6). 

Nesse sentido, o autor deixa clara a sua percepção sobre as questões que abrangem o fato 

de ser um mestre. A esse, afirma o autor, consiste em jamais deixar que suas ressalvas se 

paralisem sobre pormenores que não se relacionam com intuitos maiores de sua função 

enquanto guia.  

O que queremos ressaltar é o fato de o preceptor não ser, desde o início do 

processo, aquilo que ele deveria ser ou que ele pode vir a ser no final do processo 

                                                 
19 “Meu terceiro filho foi, pois, entregue à Casa dos Expostos, como os primeiros; e o mesmo sucedeu com os 

dois seguintes, porque foram cinco ao todo” (ROUSSEAU, 2008, p. 328). 
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educacional. Ele também faz parte deste processo e, consequentemente, desenvolve-se. 

Streck afirma, sobre a obra Emílio de Rousseau e, principalmente, sobre o preceptor, que: 

“a educação é uma arte. [...] O comportamento do preceptor, de fato, tem mais de artista do 

que de cientista” (2008, p. 78). Por meio dessas palavras o comentador valoriza a educação 

e a obra rousseauniana, como também, insinua certo teor pessoal, que acredita haver, na 

imagem do preceptor, pois, ao ser idealizado no tratado da educação, tornou-se uma 

invenção de arte. 

O bom desempenho da realização dessa arte educativa está diretamente ligado à 

capacidade do preceptor conhecer e compreender o seu educando, como afirma Martins: 

“Estas reflexões ocuparam-me longamente e das consequências que delas tirei formei um 

plano de educação bem diferente daquele que está em uso. Não sei qual será o seu sucesso; 

o que posso dizer é que ele é muito oposto quer às ideias recebidas quer aos costumes 

estabelecidos” (MARTINS, 2009, p. 254). Como sabemos, o plano de educação do 

preceptor de Emílio, à diferença dos planos tradicionais, não é um plano informativo, 

prescritivo ou disciplinador; pelo contrário, apresenta-se como um plano aberto à 

participação do aluno. Afinal, a curiosidade que instiga a busca pelo conhecimento é 

própria ao aluno, cabe a este desejar o objeto de estudo, avistá-lo, achá-lo; o preceptor 

apenas faz, inteligentemente, surgir essa vontade de aprender e lhe provê os meios de 

satisfazê-la. Por isso que as perguntas do preceptor precisam ser pouco frequentes, muito 

bem eleitas; e, como o aluno terá mais perguntas a fazer do que o contrário é preciso 

preparar-se para respondê-las. 

O autor de Emílio era consciente da dificuldade de idealizar tal tratado educacional 

contendo uma relação frágil entre um adulto guia e uma criança, desde seu nascimento em 

um contexto doméstico. Constata-se, então, que o preceptor é, no tratado de educação de 

Rousseau, uma figura proeminente, uma vez que é um orientador para o seu educando. E 

em meio à sua tarefa educativa deve resguardar não apenas a vida da criança, bem como a 

sua inocência, a sua audácia, singularidade e a coragem natural por conhecer tudo aquilo 

de que consegue notar, distinguir e relacionar-se.  
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CAPÍTULO II 

O desenvolvimento da liberdade dos sentidos e sentimentos 

 

1. Experiências, sentidos e sentimentos  

 

Nesse capítulo almeja-se investigar a liberdade conceituada em Emílio, a que se 

assemelha a independência, para entender a relevância dela na educação da criança, uma 

vez que, através de experimentos livres sobre seus sentidos e sentimentos há possibilidade 

de tornar um adulto autônomo, ou seja, que passe de uma liberdade análoga a 

independência para autonomia ou liberdade moral. Concordando com as afirmações de 

Rousseau de que a liberdade humana é condicionada pelos aspectos que circundam a vida 

de cada indivíduo, logo é fundamental proporcionar vivências livres, desde os primeiros 

dias de vida da criança, a fim de aguçar nelas toda a capacidade sensório-motora e afetiva, 

que são os primeiros aspectos para um desenvolvimento mais amplo em termos de razão e 

moral. Logo, experimentar livremente a vida durante a infância é uma forma que a 

educação natural encontra de ter como resultado pessoas autônomas. 

Em Emílio vemos que os sentidos, apesar de inatos, precisam ser exercitados para 

se acentuarem, com isso, estão atrelados ao meio em que a criança se encontra e às provas 

que executa. Os sentimentos não são diferentes, e mais, além de vinculados ao ambiente, às 

pessoas, também estão vinculados aos sentidos de tal modo que os tornam a base. Portanto, 

no começo da vida: “A criança percebe os objetos, mas não pode perceber as relações que 

os ligam,” (ROUSSEAU, 2004, p. 291). Tudo que quer e precisa até então é manipular as 

coisas e, ao passar do tempo e das vivências, passam a ter sentimentos: “É preciso tempo e 

conhecimento para nos tornarmos capazes de amor; só amamos após ter julgado, só 

preferimos (a preferência remete ao gostar)20 após ter comparado” (ROUSSEAU, 2004, 

p. 290). 

O desenvolvimento dos indivíduos, portanto, para Rousseau deve ocorrer por meio 

de experiências, dos sentidos em primeira instância e, logo, a percepção dos sentimentos. 

Para isso é indispensável um contexto livre, seja de faixas que apertem seus membros ou 

de princípios corruptíveis, “não se trata de ensiná-la a suportar as dificuldades, mas de 

exercitá-la para senti-las” (ROUSSEAU, 2004, p. 16). O homem que melhor souber 

                                                 
20 Grifo meu 
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suportar os malefícios e os benefícios da vida é o mais bem educado, pois, sabe de si, de 

seus limites corporais, sensitivos e emocionais. O verdadeiro ensino se baseia mais em 

exercícios que em princípios (ROUSSEAU, 2004, p. 15).  

Para Rousseau a criança precisa crescer livre e dessa mesma maneira ser educada, 

pois considera a liberdade como condição propriamente humana, ou seja, é até possível 

que por alguma razão um indivíduo perca sua liberdade sendo forçado a fazer algo; que 

seja escravizado. Nestas situações, apenas por prudência o indivíduo se submete, mas nada 

o obriga a tornar-se um servo, porque legitimamente pode resistir a esta situação de 

opressão. No Contrato Social, na edição da Abril Cultural, há uma nota de Lourival Gomes 

Machado, na qual ele comenta que “como já se viu no Discurso e como se verá no Emílio, 

o homem, mais ainda do que pela sensibilidade e pela razão, caracteriza-se pela vontade 

livre”. (MACHADO, 1978, p. 27 nota 41). Liberdade, na concepção de Rousseau, está 

diretamente ligada à capacidade de decidir por si mesmo em acordo consigo mesmo, eis o 

ponto de encontro entre autonomia e liberdade. Assim, nosso objeto neste capítulo é 

investigar se as experiências, sentidos e sentimentos contribuem para formar um homem 

livre e autônomo. 

Como vimos no capítulo anterior, Rousseau destaca a importância de uma educação 

livre que estimule a criança à possibilidade de conhecer seu meio, aperfeiçoar sua força, 

suportar os incidentes, buscar a utilidade dos saberes que adquirir, desenvolvendo a 

capacidade de sentir a si mesma. De modo, como Rousseau diz: “Observai a natureza e 

segui a rota que ela vos traça. Ela exercita continuamente as crianças, enrijece seu 

temperamento com provas de toda espécie” (2004, p. 24). Isso é desnaturação livre, pois, 

educa propiciando experiências livres à criança que rompe conhecedora de si e do mundo. 

Essa desnaturação proposta por Rousseau em Emílio é boa, diferente da educação 

tradicional, pois, é pautada nos preceitos da natureza, sendo assim, educa a criança 

preservando nela as suas inclinações espontâneas, ao passo que, respeita, de igual forma, a 

liberdade. A partir disso, o autor expõe que: “Devemos, pois, generalizar nossas ideias e 

considerar em nosso aluno o homem abstrato, o homem exposto a todos os acidentes da 

vida humana” (ROUSSEAU, 2004, p. 15). Logo, admitir o fato de que os homens estão 

sujeitos a todo o tipo de circunstância durante a vida, e educá-los, por meio de vivências 

livres com base na educação natural, é, sobretudo, uma importante maneira de prepará-los 

para superarem esses acasos. 
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No Discurso sobre as ciências e as artes Rousseau, longe de querer retroceder à 

situação de selvageria do homem, afirma que o desenvolvimento dos conhecimentos, com 

a ampliação dos saberes sobre as ciências e as artes não trouxe apenas bons aspectos para 

os indivíduos, porque, em sua maioria, não foram adquiridos em circunstâncias que 

beneficiassem o ser humano, logo: “No fundo, a natureza humana não era melhor, mas os 

homens encontravam segurança na facilidade de penetrar-se reciprocamente, e tal 

vantagem, cujo valor já não percebemos, poupava-lhes muitos vícios” (ROUSSEAU, 2005, 

p. 13). Pelas convenções adquiridas vieram também, hábitos que suprimiram a índole, a 

liberdade e se espalharam para todos os planos de ordem social, essa é uma referência da 

má desnaturação, oposta a que Rousseau propõe em seu tratado. 

Sendo assim, expressa o pensamento de que todos aqueles educados de forma 

imersa a uma única situação, sem nunca sair dela, sem nunca experimentar algo diferente, 

jamais poderia se expor a qualquer outro fato além do corriqueiro, pois não saberia como 

agir diante do novo. “Dada, porém, a mobilidade das coisas humanas, [...], pode-se 

conceber um método mais insensato do que educar uma criança como se nunca tivesse de 

sair do seu quarto, como se tivesse de estar sempre rodeada pelos seus?” (ROUSSEAU, 

2004, p. 16). Nota-se que a criança que cresce livre amplia suas experiências e aproveita 

mais da vida acarretando lhe prazer e, ao fazer isso, desenvolve a autonomia em suas 

ações, ao contrário da criança educada em reclusão, afastada de qualquer vivência livre. 

Por ser uma condição humana, e não um dado da natureza, a liberdade não está 

garantida, mas precisa ser construída.  O processo educacional proposto por Rousseau no 

Emílio apresenta-se como um meio para os homens experimentarem seus sentidos, suas 

emoções e sentimentos elevando o significado de liberdade para além de um bucólico 

funcionamento organizado da vida e das tarefas corriqueiras. Assim sendo, como comenta 

Sahd, Rousseau afirma para a criança a liberdade de alcançar, com seu próprio agir, aquilo 

que precisa e, deste modo ela experimenta sensações e aprimora seus sentidos: “O homem 

realmente livre faz tudo o que lhe agrada e convém, basta apenas deter os meios e adquirir 

a força suficiente para realizar os seus desejos” (SAHD, 2005, p. 111).  

Essa mesma ideia estrutura a concepção rousseauísta de educação das crianças.  

Rousseau não faz menção a uma liberdade desmedida, mas sim coerente com as 

capacidades infantis, que vá aos poucos, aprimorando suas competências, como também 

afirma Cerizara: “O que se reivindica para a criança não é liberdade ampla, mas restrita à 

capacidade de ela realizar suas vontades, de fazer uso de suas forças” (1990, p. 65). 
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Rousseau ao comparar a situação da criança que vive em sociedade afirma que o indivíduo 

civil apenas passa pela vida e ao passar está encadeado aos costumes impostos pela 

sociedade, restando às crianças nascidas nesse meio a sujeição e continuação desse 

modelo.   

Ao afirmar que “o recém-nascido precisa distender e movimentar seus membros, 

para arrancá-los do entorpecimento em que, juntados numa espécie de pelota, ficaram por 

tanto tempo” (ROUSSEAU, 2004, p. 17), o autor reforça o argumento de que o homem 

corrompido tem erradicada a sua liberdade logo ao nascer. As faixas nas quais embrulha-se 

o bebê limitam não apenas sua mobilidade física e moldam-lhe o corpo, mas também o 

conformam aos ditames sociais. Nota-se, mais uma vez, que liberdade é condicional e pode 

começar a se esvair, já na tenra idade, com as ações dos próprios homens ao querer 

subjugar o movimento e a vontade da criança. A partir disso entendemos a importância da 

liberdade na vida humana para viver-se de fato:  

 
Viver não é respirar, é 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. O homem que mais vive não é aquele que conta maior 

número de anos e sim o que mais sente a vida. (ROUSSEAU, 2004, p. 16). 

 

Observa-se nas palavras do autor que a liberdade humana é vivida e sentida nas 

diferentes experiências capazes de aguçarem os sentidos e sentimentos: “A expressão das 

sensações está nas caretas e a expressão dos sentimentos está nos olhares” (ROUSSEAU, 

2004, p. 53). Caretas, olhares, assim como os choros, gritos, balbucios, risadas, desde o 

nascer vão se modificando na criança e tornando-se complexos enquanto formas de 

interação com os outros e com o mundo. O lento desenvolvimento da sensibilidade e dos 

sentimentos é imprescindível para que a liberdade, condição de homem, permaneça, nos 

momentos infantis em que se tem à espera toda potencialidade cognitiva, sensitiva e 

afetiva.  

Rousseau assegura que não se pode apressar a criança para que aprenda, sinta ou 

vivencie algo. Deve deixá-la à mercê de suas características naturais o máximo de tempo 

possível, para que ela prove tudo que deseja e o faça por si mesma, à revelia de indicações 

de outrem. É nesse sentido que o método negativo é fundamental para o desenvolvimento 

do homem livre; ou seja, não se trata de indicar o que a criança deve ou não fazer, mas de 

estimular o seu ímpeto por ter sensações, por sentir, experimentar, sejam os objetos de seu 
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ambiente, seu próprio corpo ou uma emoção a partir de sua própria disposição e 

curiosidade. Retirar a criança desse contexto é retirá-la de suas inclinações espontâneas. 

Da mesma maneira ocorre com os sentimentos de uma criança, pois eles acontecem 

de maneira natural, proporcional à idade e sucedem o exercício dos sentidos. Nota-se, que 

os sentimentos de cada um se apresentam aos demais desde o nascimento e estão 

fortemente ligados às relações com as coisas e com as pessoas, mas mesmo assim, a 

criança não os distingue por boa parte da infância. De início os sentimentos se restringem a 

pesares que se expandem através dos choros. Rousseau afirma que essa é a forma, por 

meio da qual a criança, naquele momento, sabe reclamar sobre as suas fraquezas: “Quando 

a criança chora, não está se sentindo bem, tem alguma necessidade que não é capaz de 

satisfazer: [...]” (ROUSSEAU, 2004, p. 54). Entende-se, portanto, que a criança certamente 

não discerne sobre sentimento quando muito nova, apenas sente intolerância à dores e 

incômodos. Quanto a essa perspectiva o autor afirma que: “A criança percebe os objetos, 

mas não pode perceber as relações que os ligam. É preciso uma experiência que ela ainda 

não adquiriu, sentimentos que não experimentou,” (ROUSSEAU, 2004, p. 217).  

Emílio não soube muito sobre seus sentimentos quando ainda estava 

experimentando sobre os seus sentidos, isso foi compreendido pelo seu preceptor que 

propositalmente questiona o leitor: “Como lhe causará o canto dos pássaros uma emoção 

de volúpia, se os acentos do amor e do prazer ainda lhe são desconhecidos?” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 217). Nesta frase podemos compreender claramente a diferença 

que Rousseau faz entre a experiência dos sentidos (neste caso, ouvir o canto do pássaro) e 

os sentimentos (volúpia, amor, prazer) que podem delas derivar. Algo semelhante é 

descrito em outros exemplos ligados aos diferentes sentidos quando Rousseau afirma que 

não é possível desfrutar da temperatura do chão sem ter andado descalço sobre ele, ou que 

tampouco é possível sentir prazer ao apreciar o pôr-do-sol sem antes vivenciar o fenômeno 

astronômico do dia e da noite. Assim compreendemos porque tocar, olhar, degustar, 

cheirar e escutar foram as empreitadas da infância de Emílio. 

Cada criança, como um ser particular, caracteriza-se por certas condições físicas e 

intelectuais, seja mais robusto ou mais esperto, mais saudável ou de saúde mais frágil. Tais 

condições não podem ser compreendidas como potencializadoras ou inibidoras da 

liberdade, pois são apenas características naturais às quais todo seres humanos estão 

irremediavelmente submetidos. O desenvolvimento da liberdade relaciona-se ao 

desenvolvimento de cada um em acordo consigo mesmo, de modo que essas condições 
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intrínsecas à natureza física da humanidade, ainda que limitem as possibilidades humanas 

não podem ser consideradas propriamente limites à liberdade tal como aqueles que 

decorrem das convenções e dos costumes das sociedades. É neste sentido que o autor traz à 

tona, no Segundo Discurso, uma série de outros componentes capazes de romper com a 

liberdade humana, como a questão dos costumes típicos da sociedade corrompida, que gera 

toda sorte de vícios.  Evitar a conformação aos hábitos e costumes é, segundo Rousseau, 

um incentivo ao desenvolvimento da liberdade: 

 

O único hábito que devemos deixar que a criança adquira é o de não contrair 

nenhum. Que não a carreguem mais sobre um braço do que sobre o outro, que 

não a acostumem a mostrar mais uma mão do que a outra, a se servir dela com 

maior frequência, a querer comer, dormir e agir às mesmas horas, a não poder 

ficar sozinha nem de dia nem de noite. Preparai à distância o reinado de sua 

liberdade e o uso de suas forças, deixando em seu corpo o hábito natural, 

colocando-a em condições de sempre ser senhora de si mesma e de fazer em 

todas as coisas a sua vontade, assim que a tiver (ROUSSEAU, 2004, p. 49). 

 

O autor diz que é de bom senso que a criança não se habitue às mesmas coisas 

como uma forma facilitadora de viver, ou seja, que se acomode com modelos já postos ou 

definidos pela sociedade, mas que busque um jeito próprio de vida de acordo com suas 

preferências e opinião. A recusa de Rousseau ao hábito deriva de ser ele um facilitador da 

vida e, exatamente por isso, um inibidor da liberdade; pelas facilidades a criança adere 

rapidamente aos hábitos e, com isso, deixa de realizar suas próprias experiências e 

desenvolver sua própria vontade. Martins expressa essa ideia claramente:  

 

De acordo com Rousseau, o hábito passa a ganhar estatuto de segunda natureza 

quando consegue fazer esquecer à criança o seu estado originário, porque a 

natureza é simples, é fácil de se esquecer. O hábito é construído e, por isso, é 

fácil simular realidades tidas como naturais (MARTINS, 2009, p. 245). 

 

Diferente de uma rotina, o acondicionamento (hábito) é um grande impedimento de 

experimentos e, portanto, do desenvolvimento dos sentidos, pois ao deixar tudo 

predeterminado de antemão, ao alcance e revelado às crianças prejudica toda a curiosidade 

e independência que possam ter. O hábito torna-se um desvio do desenvolvimento das 

potencialidades da criança. 

Ainda, outro modo frequente de aniquilar a liberdade da criança é o descaso com 

a sua vontade ou a subordinação da vontade do infante à vontade do adulto. Para Dozol, a 

educação rousseauniana está disposta: “Em termos educativos que não a corrompam” 
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(2003, p. 60). Para Rousseau tal sujeição dos indivíduos ocorre no ambiente social, às 

vezes de maneira sutil, onde alguns homens se sobrepõem a outros os privando de 

realizarem aquilo que desejam para acatarem as ambições dos primeiros. Assim, observa-

se as ideias de Rousseau comentadas por Sahd: 

 
 Na primeira carta a Malesherbes, Rousseau tenta convencer seu interlocutor de 

que o desgosto pelo comércio dos homens, sobretudo no contexto da sociedade 

mundana, advém do fato de que esta última o obriga a fazer a vontade do outro, 

sendo, por isso, uma fonte de desregramentos e um golpe profundo em sua 

própria liberdade (SAHD, 2005, p. 112). 

 

Por isso, no Emílio, Rousseau defende que o crescimento e a educação infantil 

devem acontecer longe das cidades para que vícios das sociedades não influenciem, ou 

melhor, não dissipem a liberdade das crianças. Todavia, o autor não pressupõe a 

viabilidade de se viver igual a um selvagem como única forma de sustentação da 

liberdade21. Segundo Rousseau, o melhor ambiente para educar uma criança livre é aquele 

que propicie seu despertar para as experiências, para as sensações, para os sentimentos, 

sem a interposição da opinião de outrem ou dos costumes das sociedades degeneradas. Por 

isso, ao final do livro, o preceptor dirige-se ao jovem Emílio instigando-o a uma vida entre 

os homens, mas distante das grandes cidades corrompidas pelos vícios sociais: 

 

Mas tu, meu bom Emílio, a quem nada impõe esses dolorosos sacrifícios, tu que 

não tens o triste ofício de dizer a verdade aos homens, vai viver no meio deles, 

cultiva sua amizade num doce comércio, sê seu benfeitor e modelo; teu exemplo 

ser-lhe-á mais útil do que todos os nossos livros, e o bem que verão fazeres 

sensibilizá-los-á mais do que todos os nossos vãos discursos. Não te exorto com 

isso a ires viver nas grandes cidades; pelo contrário, um dos exemplos que os 

bons devem dar aos outros é o da vida patriarcal e do campo, a primeira vida do 

homem, a mais tranquila, a mais natural e a mais doce para quem não tem o 

                                                 
21 Cabe aqui citar as críticas do pensador francês Voltaire (1694-1778) a Rousseau sobre tais considerações a 

respeito do homem selvagem e dos males sociais, exposta no Segundo Discurso de Rousseau. Para Voltaire: 

“É impossível pintar com cores mais fortes os horrores da sociedade humana, da qual nossa ignorância e 

nossa fraqueza esperam tantos consolos. Jamais se empregou tanto espírito em querer tornar-nos animais; 

sente-se vontade de andar de quatro patas, quando se lê vossa obra” (ROUSSEAU, 2005, p. 245 - Tradução: 

Maria Ermantina Galvão). E em resposta a isso Rousseau afirma: “Vedes que não aspiro a restabelecermo-

nos em nossa estupidez, embora, de minha parte, sinta muitas saudades do pouco que perdi. Quanto a vós, 

senhor, essa volta seria um milagre, a um só tempo tão grande e tão prejudicial, que só a Deus caberia fazê-lo 

e só ao Diabo desejá-lo. Não tentai, pois, tornar a ficar de quatro patas, ninguém no mundo teria menos êxito 

do que vós. Vós nos reergueis muito bem sobre nossos dois pés para deixar de vos manter sobre os vossos. 

Estou de acordo no tocante a todas as desgraças que persegue os homens célebres nas letras; estou de acordo 

até no tocante aos males ligados à humanidade e que parecem independentes de nossos vãos conhecimentos. 

Os homens abriram sobre si mesmos, tantas fontes de misérias que, quando o acaso desvia alguma delas, não 

são muito menos inundados por elas. O gosto das letras e das artes nasce entre um povo de um vício interior 

que ele aumenta e, se é verdade que todos os progressos humanos são perniciosos à espécie, os do espírito e 

dos conhecimentos, que aumentam nosso orgulho e multiplicam nossos desvarios, aceleram logo nossas 

desditas” (ROUSSEAU, 2005, p. 251-252). 
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coração corrompido. Feliz, meu jovem amigo, o país onde não se tem 

necessidade de buscar a paz num deserto! (ROUSSEAU, 2004, p. 701-702). 

 

O autor considera que o ser humano, salvo de arquétipos provindos dos vícios de 

uma grande sociedade mantém resguardada a possibilidade de conhecer seu meio com seu 

olhar pessoal e, em vista disso, será capaz de avaliar as próprias sensações e sentimentos, 

sendo assim, livre. Acerca disso o autor afirma: “O homem verdadeiramente livre só quer o 

que pode e faz o que lhe agrada. Eis a minha máxima fundamental. Trata-se apenas de 

aplicá-la à infância, e todas as regras da educação decorrerão dela” (ROUSSEAU, 2004, p. 

81). Cabe ao preceptor, portanto, orientar os movimentos da criança, mas é dela a escolha 

do que fazer e como atuar. Sentir o mundo vivenciando uma mistura de sensações externas 

que provocam outras, internas, é o estágio primário e fundamental de todo indivíduo, pois 

incita a imaginação e a curiosidade culminando na busca por experimentação. Sobre essa 

perspectiva tem-se que:  

 

As primeiras sensações das crianças são puramente afetivas, elas só percebem o 

prazer e a dor. Não podendo nem andar, nem pegar, elas precisam de tempo para 

formar aos poucos as sensações representativas que lhes mostram os objetos 

exteriores a elas (ROUSSEAU, 2004, p. 49). 

 

Neste comentário o autor mostra as primeiras sensibilidades da criança e a 

relevância de estimular, por meio dos toques, do sentimento, do intuito, da manipulação de 

objetos, a liberdade de sentidos e experimentações infantis a fim de que a criança chegue a 

tornar-se uma pessoa capaz de reflexões e decisões próprias.  Contudo, o processo é longo. 

Primeiramente ela apenas é capaz de reconhecer sem muita elaboração racional aquilo que 

sente, seja incômodo, fome, seja sossego, sonolência. Pouco a pouco as experiências se 

multiplicam com a atividade de seu corpo, as diversas sensações estimulam novas 

experiências e, com estas, desenvolvem-se sentimentos e julgamentos, que, embora 

primários, desenvolvem seu raciocínio. Por meio de experimentações a criança desenvolve 

a si mesma, suas potencialidades físicas, intelectuais e afetivas. Neste sentido, afirma 

Cerizara:  

 

A importância do processo experimental do indivíduo é que ele mesmo se torne 

o sujeito de sua educação; a experiência é um elemento de mediação no processo 

educativo, visto que o homem para ser ‘ele mesmo’ tem que ir às coisas, situar-

se entre elas e refletir suas relações objetivas e subjetivo-objetivas (CERIZARA, 

1990, p. 66). 
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Por menores e simples que sejam essas experiências infantis, elas são fundamentais 

para tornar os sentidos mais complexos, chegando ao entendimento dos sentimentos e 

gerando na criança a curiosidade de experimentar o que ainda não alcançam com as mãos. 

Além disso, as experiências também favorecem aos infantes a obtenção de resistência às 

situações de angústia, como a dor, o medo do desconhecido, do escuro, à fraqueza 

corpórea. Rousseau, então, recomenda: “[...], é preciso que cedo se acostumem com o 

escuro, senão choram e gritam assim que ficam na escuridão” (ROUSSEAU, 2004, p. 49). 

Acostumar com o escuro, longe de ser um hábito criticado por Rousseau, é justo o oposto. 

Visto que a vida humana ocorre tanto de dia quanto de noite, em espaços claros e escuros, 

a criança deve poder permanecer serena em qualquer situação. Brincadeiras noturnas são, 

então, recomendadas por Rousseau para que as crianças não adquiram medo do escuro. 

A criança, agindo conforme ao que as situações demandam ou a curiosidade 

impulsiona, conhece, ao se expor ao sol, o calor; ou o contrário, em dias de inverno, sente 

o frio arrepiar sua pele. Olhando diretamente para a luz descobre o incômodo que isso 

provoca aos olhos e logo os fecha e, assim, encontra o alívio. O aconchego do colo da 

progenitora ou da ama-de-leite pode acabar logo que essa devolver-lhe ao chão ou ao leito. 

Com estes exemplos, Rousseau busca afirmar que, “no início da vida, quando a memória e 

a imaginação ainda estão inativas, a criança só presta atenção ao que realmente atinge seus 

sentidos [...]” (ROUSSEAU, 2004, p. 51). 

Conforme a criança cresce e adquire uma série de conhecimentos sensoriais, 

motores e afetivos, em consequência a sua vontade de experimentar aumenta levando-a ao 

encontro das coisas que estavam fora de seu alcance. De repente: “A criança quer tocar em 

tudo, pegar em tudo: não vos oponhais a esta inquietação; ela lhe sugere um aprendizado 

muito necessário. É assim que ela aprende a sentir [...]” (ROUSSEAU, 2004, p. 51). Essa é 

uma etapa intensa na vida dos infantes, porque ao sentirem o mundo e o que todas essas 

coisas lhe provocam, apreendem sobre o mundo e sobre seus corpos, descobrem suas 

habilidades. 

Rousseau afirma no Emílio que as experiências livres são as responsáveis pela 

vivência de movimentos e pelo aprendizado das coisas e dos sentidos. O autor 

complementa seu argumento dizendo que: 

 

É apenas pelos movimentos que aprendemos que existem coisas que não são nós, 

e é apenas por nosso próprio movimento que adquirimos a ideia da extensão. É 

por isso que a criança estende indiferentemente a mão para pegar o objeto 
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próximo e o que está a cem passos dela. O esforço que ela faz vos parece um 

sinal de mando, uma ordem que ela dá ao objeto para que se aproxime, ou a vós 

para que o tragais até ela, mas não é nada disso, apenas, os mesmos objetos que 

inicialmente via em seu cérebro e depois nos olhos ela vê agora na ponta do 

braço, [...] (ROUSSEAU, 2004, p. 52). 

 

Percebe-se que a criança experimenta, distende-se e progride porque rompe em 

cada gesto a sua situação anterior de somente olhar para os utensílios, agora os tem em 

mãos e os percebe de outra maneira. O autor continua ainda dizendo aos adultos22 que 

levem sempre as crianças para lugares diferentes, que apresente a elas outros objetos, 

outros climas, outras situações conservando-as dos perigos que não podem reconhecer, 

mas possibilitando todas essas diferentes experiências. 

Ao passo que a vida segue e a idade se torna maior, os sentimentos dos indivíduos 

aumentam. Se o amor de si é um sentimento inato, o qual Rousseau diz ser bom e acontece 

conforme a ordem natural; na medida em que o bebê cresce esse amor expande-se e faz 

eclodir tantos outros sentimentos nos indivíduos. O autor de Emílio afirma que: “Estando 

cada qual encarregado de sua própria conservação, o primeiro e mais importante de seus 

cuidados é e deve ser zelar por ela continuamente” (2004, p. 288). Mesmo sem consciência 

do amor de si, o bebê busca conservar-se sempre que chora de fome ou frio solicitando à 

mãe o cuidado que lhe é necessário. É fundamental, portanto, que cada indivíduo ame-se 

para conservar-se e, por resultado desse sentimento, ele desenvolverá o amor por aqueles 

que contribuem para sua conservação. Sendo assim, Rousseau reforça dizendo que: 

 
Toda criança apega-se à sua ama; Rômulo deve ter-se apegado à loba que o 

havia amamentado. No começo, esse apego é meramente mecânico. O que 

favorece o bem-estar de um indivíduo atrai-o; isso não passa de um instinto 

cego. O que transforma esse instinto em sentimento, o apego em amor, a aversão 

em ódio é a intenção manifesta de prejudicar-nos ou de ser-nos útil. Não nos 

apaixonamos pelos seres insensíveis que só seguem o impulso que lhes damos, 

mas aqueles de que esperamos algum bem ou algum mal por sua disposição 

interior, por sua vontade, aqueles que vemos agir livremente a favor ou contra 

inspiram-nos sentimentos semelhantes aos que nos revelam (2004, p. 288). 

 

O autor assegura que aquilo que atrai a criança ela reconhece como bom, há, 

portanto, um sentimento. O que é bom, também é útil e, tudo que ela ama é quem a quer 

servir, porém esse amor apenas passa a existir depois de algum tempo, mas ele é o 

sentimento mais determinante na vida do ser humano. A partir disso: “O primeiro 

sentimento de uma criança é amar a si mesma, e o segundo, é amar os que lhe são 

                                                 
22 Emílio Livro I, p. 52 (2004). 
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próximos, pois no estado de fraqueza, não conhece ninguém a não ser pela assistência e 

pela atenção que recebe” (ROUSSEAU, 2004, p. 289). No início, o sentimento de amor de 

si é o único que a criança possui, mas conforme cresce e reconhece quem lhe faz bem, 

quem dedica-lhe amor e atenção, ela retribui passa a retribuir na mesma medida, assim, o 

que antes eram, apenas, sentimentos voltados para si mesma, expandem-se em sentimentos 

para o outro. 

Mesmo que Rousseau comece a discussão sobre os sentimentos de uma criança 

pelo amor, ele não se restringe apenas a ele, pois, sobre o aparecimento dos sentimentos de 

uma criança, o autor afirma que: “à medida que amplia suas relações, suas necessidades, 

suas dependências ativas ou passivas, o sentimento de suas relações com o outro desperta e 

produz o dos deveres e das preferências. Então a criança torna-se imperiosa, ciumenta, 

enganadora e vingativa” (ROUSSEAU, 2004, p. 289). De imediato, percebe-se vários 

sentimentos, não tão afáveis como o amor, mas que são influenciados pela convivência 

com o outro, dependendo, portanto, da correlação entre a satisfação das necessidades da 

criança com os objetos e com as pessoas de seu meio. Visto isso, Rousseau afirma: “o que 

torna o homem essencialmente bom é ter poucas necessidades e pouco se comparar com os 

outros; o que o torna essencialmente mau é ter muitas necessidades e dar muita atenção à 

opinião” (ROUSSEAU, 2004, p. 289). Portanto, cabe nessa ocasião, o intermédio do 

preceptor, que tendo o seu trabalho traçado na educação doméstica, deve ensinar à criança 

o cultivo de uma vida simples, campestre, posto que, dessa maneira, não se inclinará para 

nada além do que realmente é vital poupando o próprio coração de maus sentimentos.  

Já que o grande motivo pelo qual a sociedade civil se perverte é o acúmulo de vãs 

necessidades que cada membro do conjunto alimenta em vista de sentimentos ruins, como 

o ciúme, a inveja, o ódio, Rousseau diz: “é nisso sobretudo que os perigos da sociedade 

nos tornam a arte e os trabalhos mais indispensáveis para prevenir no coração humano a 

depravação que nasce de suas novas necessidades” (ROUSSEAU, 2004, p. 290). 

Imprescindível é uma vida simples, pois apenas uma existência despida de frivolidades e 

caprichos é capaz de produzir nos homens, desde criança, o conhecimento sobre seus 

sentimentos e a clareza sobre suas escolhas. A convivência afetiva e afetuosa entre as 

pessoas é fundamental para o equilíbrio psicológico da criança, mas isso não pode 

significar dependência ou desejo de domínio ou submissão a outrem, sentimentos 

frequentemente associados ao amor porque:  

 



54 

 

Para ser amado, é preciso tornar-se amável; para ser preferido, é preciso tornar-

se mais amável do que os outros, mais amável do que qualquer outro, pelo 

menos aos olhos do objeto amado. Daí os primeiros olhares para os semelhantes; 

daí as primeiras comparações com eles, daí a emulação, as rivalidades, o ciúme 

(ROUSSEAU, 2004, p. 291).  

  

Quando um homem dedica-se a amar alguém, ele quer em troca o mesmo destino, 

porque, o que os indivíduos concedem são resultados de suas preferências, logo, eles 

cobiçam a reciprocidade. No entanto, não basta apenas destinar o mesmo sentimento, é 

preciso inspirá-lo, assegura Rousseau. E ao que se refere à criança, o autor afirma que, 

partindo desse princípio de que os sentimentos são relacionados ao convívio com o outro, é 

possível, por meio de uma boa direção, guiá-los para o bem. Contudo, a criança, nesse 

aspecto estará sempre à mercê, pois sendo frágil depende necessariamente dos outros: “É 

verdade que, não podendo viver sempre sozinhos, dificilmente serão sempre boas” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 290). Tal dependência, sendo uma exigência da sua condição 

natural, não é necessariamente perversa, será ou não segundo a ação da ama-de-leite e do 

preceptor (ou da mãe e do pai) da criança. Vemos aqui, mais uma vez, a importância do 

método negativo, por meio do qual os adultos agem apenas para resguardar a crianças dos 

danos que ela pode cometer involuntariamente contra si mesma. 

O autor reitera que estudar tais relações convém ao homem: “Enquanto ele só se 

conhecer pelo seu físico, deverá estudar-se pelas suas relações com as coisas; é o trabalho 

de sua infância. Quando começar a sentir seu ser moral, deverá estudar-se por suas relações 

com os homens” (ROUSSEAU, 2004, p. 290). O encargo destinado a esse último estudo é 

para a vida inteira, assegura o autor.  

Para Rousseau as crianças precisam crescer sem impedimentos e, desse modo 

devem também ser educadas, porquanto considera a multiplicidade de experiências no 

momento da formação fundamental para desenvolver homens autônomos, dos sentidos aos 

sentimentos. A possibilidade de a criança apreciar, interagir e aprender sobre o meio em 

que vive a faz livre, ao mesmo tempo em que a liberdade assim desenvolvida a torna mais 

capaz de, a partir da infância, decidir por si mesma. Posto isso, compreende-se que 

liberdade que caracteriza a humanidade vincula-se às experiências, ao desenvolvimento 

das sensações e dos sentimentos capazes de afastá-las da subordinação aos padrões sociais 

corruptos.  

Por meio de um longo percurso de experimentação do próprio corpo, a criança 

aguça seus sentidos, faz nascer os seus sentimentos e sua capacidade de comparar e julgar. 
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O aluno pouco a pouco torna-se um ser ativo, sensível e capaz de julgamentos, isto 

significa que a unidade entre o corpo, a razão e o sentimento também desenvolveu-se: 

“nosso aluno só tinha sensações, e agora tem ideias; ele apenas sentia, agora julga” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 275). Com isso Rousseau afirma também, que o modo como essa 

união aparece na vida da criança dá “caráter ao espírito” (ROUSSEAU, 2004, p. 275), na 

medida em que favorece juízos sólidos e justos. Tal criança não busca ludibriar, enuncia 

seu juízo de modo enfático a partir da comparação das sensações experimentadas; seu erro 

não revela senão a falta de uma gama mais ampla de experiências e sensações. Sendo 

assim, afirma Rousseau:  

 

A natureza nunca nos engana; somos sempre nós que nos enganamos. Vejo 

servirem a uma criança de oito anos um queijo gelado; ela leva a colher à boca 

sem saber do que se trata e, diante do frio, exclama: Ah, está me queimando! 

Experimenta uma sensação muito viva; não conhece nenhuma sensação mais 

viva do que o calor do fogo, e acredita senti-la. Engana-se, no entanto; a 

impressão do frio a fere. Portanto, não é a sensação que a engana, mas o juízo 

que faz sobre ela (ROUSSEAU, 2004, p. 275). 

 

Essa criança de oito anos não se pode conter em dizer aquilo que percebe ou sente 

vivamente: a queimadura provocada pelo frio extremo. Engana-se porque julga que apenas 

o fogo queima revelando desconhecer a sensação de queimação que o gelo pode produzir. 

Comparações, medidas e suposições são todas estratégias de que se vale o aluno para 

formar seus juízos, mas são passíveis de engano, porque não são naturais e porque 

precisam de uma variedade de experiências ou sensações para se respaldar: “Para corrigir 

ou evitar o erro, precisa da experiência” (ROUSSEAU, 2004, p. 276).  

Desde o nascimento, as pessoas existem sentindo o mundo; desde a origem são 

atingidos de vários modos pelas coisas que estão ao seu redor, aprendem a comparar suas 

sensações e, logo, a ter consciência do seu sentir. Valendo-se da figura do Vigário 

Saboiano, Rousseau explica a diferença entre as sensações percebidas e a capacidade de 

comparar tais sensações distinguindo-as e julgando-as:  

 

Perceber é sentir; comparar é julgar; julgar e sentir não são a mesma coisa. Pelas 

sensações 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. (ROUSSEAU. 2004, p. 369) 
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Essas duas atividades – o sentir e o comparar – estão ligadas uma a outra, de onde 

Rousseau considera o ser humano como “um ser ativo e inteligente” (ROUSSEAU. 2004 

p. 402). Procuramos ou rejeitamos coisas por meio de nossa sensibilidade e de nossa 

racionalidade, fazemos escolhas. Por isso mesmo, insiste Rousseau na importância da 

experimentação, nossos contatos com o mundo e com as coisas geram percepções e 

desenvolvem a razão.  

Acreditando que o exercício livre da sensibilidade e da razão seja o caminho para a 

formação de homens independentes, Rousseau persevera na sua proposta de educar por 

meio do livre experimentar, mover e sentir. Longe da corrupção social, protegido em um 

ambiente doméstico, campestre e consideravelmente alheio a controles que privem ou 

intimidem o aluno de seus próprios descobrimentos, o Emílio apresenta em detalhes as 

concepções de Rousseau para uma formação que aguce e mantenha no indivíduo a 

autonomia o que veremos a seguir com os exemplos de jogos e brincadeiras enquanto 

experimentos estimuladores na educação natural.  

 

2. Brincadeira e jogos: formas de experiências na educação natural  

 

A educação natural não ocupa-se de ensinar qualquer conteúdo específico para a 

criança, mas de desenvolver sua condição humana, de acordo com o fato dos sentidos 

serem subordinados uns com os outros: “o órgão visual ao órgão tátil” (ROUSSEAU, 

2004, p. 173), como nota-se, de igual modo, em: 

 

Na ordem natural, sendo os homens todos iguais, sua vocação comum é a 

condição de homem, e quem quer que seja bem educado para tal condição não 

pode preencher mal as outras relacionadas com ela. Pouco me importa que 

destinem meu aluno à espada, à igreja ou à barra. Antes da vocação dos pais, a 

natureza o chama para a vida humana (ROUSSEAU, 2004, p. 14-15). 

 

Acima de tudo, ser natural23 é primordial para a visão filosófica rousseauniana.  

Exatamente por isso Rousseau afirma: “Viver é o ofício que quero ensinar-lhe. Ao sair de 

minhas mãos, concordo que não será nem magistrado, nem soldado, nem padre; será 

homem, em primeiro lugar; [...]” (ROUSSEAU, 2004, p. 15). O autor apela para a 

conservação dos aspectos naturais, seja em termos de força ou de ânimo, no aluno. O 

                                                 
23  “Deixai a natureza agir bastante tempo antes de resolver agir em seu lugar, temendo contrariar suas 

operações [...]” (ROUSSEAU, 2004, p. 84).  
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processo de formação será um processo de experimentação de si mesmo, por meio de 

jogos, brincadeiras, observações que tornam o dia a dia da criança, ao mesmo tempo, 

desafiador e prazeroso: “Os longos jejuns, as pancadas, a queimadura, os cansaços de toda 

espécie são as diversões dos jovens selvagens, prova de que a própria dor tem o seu 

tempero” (ROUSSEAU, 2004, p. 157). O preceptor de Emílio não o resguarda das 

dificuldades ou dores que possam decorrer das suas experiências, estas fazem parte da vida 

e, por isso, precisam ser sentidas. Contudo, o preceptor ocupa-se de transformar uma 

experiência que poderia ser ruim, posto que produz algum sofrimento, em algo agradável 

apesar do sofrimento. Sentir fome é ruim, causa sofrimento, mas deixar de comer para não 

interromper a brincadeira torna prazerosa a experiência do jejum. 

Por meio de experiências livres, mesmo que articuladas propositadamente pelo 

preceptor a fim de conduzir um bom trabalho educativo, buscam fazer de Emílio um 

homem autônomo. O preceptor tem como objetivo principal evitar as influências que 

possam eliminar a liberdade de ação da criança; então, reafirma-se que: “[...] a conservação 

do estado natural do educando é um objectivo da educação natural e é justamente essa 

educação que permite ao educando perceber qual é a sua natureza [...]” (MARTINS, 2009, 

p. 244). Emílio, esse personagem fictício, desde seu nascimento terá uma educação no 

âmbito doméstico vivendo no campo e tendo não mais que o indispensável para manter-se. 

Dessa maneira Emílio terá contato íntimo com a natureza, aprenderá a conviver e suportar 

desde seus primeiros anos de vida, a sua condição natural, a qual inclui as dores advindas 

do nascimento dos dentes, enfermidades referentes à formação metabólica e 

desenvolvimento do sistema imunológico, etc. Também, descobrirá e aprenderá todos os 

conhecimentos dispostos em seu contexto através de sua própria diligência, sendo assim:  

 
Emílio não terá gorros acolchoados, nem cestos rolantes, nem carrinhos, nem 

cordões protetores; ou, pelo menos, a partir do momento que começar a saber pôr 

um pé diante do outro, só o seguraremos nos lugares pavimentados, pelos quais 

passaremos depressa (ROUSSEAU, 2004, p. 71). 

 

A recusa dos confortos sociais comprova a preocupação de Rousseau em fornecer 

uma educação afastada de todas as convenções e tradições civis corruptas, pois as 

considera como empecilhos para formação de um homem cuja resistência física seja ampla 

e, principalmente, que seja capaz de decidir por si mesmo. Emílio apenas lançará mão 

daquilo de que realmente necessita, se mantendo afastado do supérfluo que distrai, fragiliza 
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e mima. Dessa maneira a criança, para Rousseau, será hábil em interagir, por conta própria, 

com tudo que está ao seu redor.  

O fortalecimento dos órgãos e da razão devido à educação da natureza aparece nesse 

cenário os jogos propostos a Emílio por seu preceptor, não meramente como diversão, mas 

como meio para auxiliar o aluno ampliar seus sentidos, experimentar livremente tudo que 

está ao seu redor, reconhecer e desfrutar das emoções que isso lhe causará, assim:  

 

As primeiras faculdades que se formam e se aperfeiçoam em nós são os sentidos. 

Exercitar os sentidos não é apenas fazer uso deles, mas aprender a bem julgar 

através deles é aprender, por assim dizer, a sentir; pois nós não sabemos nem 

tocar, nem ver, nem ouvir a não ser da maneira como aprendemos (ROUSSEAU, 

2004, p. 160).  

 

Embora Rousseau admita que possa haver atividades simplesmente automáticas que 

servem para deixar o corpo robusto sem adicionar nenhum desenvolvimento ao 

julgamento, ele busca sempre bem aproveitar estas atividades por meio do exercício dos 

sentidos, pois são estes que dirigem a pessoa. O autor exorta o preceptor a aproveitar os 

exercícios físicos para exercitar os sentidos, extraindo da atividade o melhor possível.  Não 

use a força antes de bem calculá-la, não desperdice energia em um salto antes de enxergar 

e medir a distância, Rousseau com isso diz ao preceptor que faça com que a criança nunca 

se disponha em um esforço supérfluo ou insuficiente, já que: “Se a acostumais assim a 

prever o efeito de todos os seus movimentos e a corrigir seus erros pela experiência não é 

claro que, quanto mais ela agir, mais se tornará judiciosa?” (ROUSSEAU, 2004, p. 160) A 

vida de Emílio sucede-se por intermédio dos jogos que, a um só tempo, o divertem, 

instruem, fortalecem, desenvolvem. 

Mensure e conte, compare um com o outro, recomenda Rousseau e, com a 

continuidade, o uso da força física precederá a o golpe de vista que mede a distância; ou 

seja, a avaliação acerca dos resultados antecederá os usos dos meios. Sabendo disso, é 

importante que a criança tenha empenho em nunca se esforçar em vão (ROUSSEAU, 

2004, p. 160). Contudo, correr, saltar, nadar, escalar, são todos exercícios muito bons e 

extremamente divertidos de realizar por meio de jogos e brincadeiras, mas o autor adverte, 

não temos somente braços e pernas, temos órgãos sensitivos: olhos e ouvidos e esses, 

também precisam ser estimulados, porque precisamos de suas funções tanto quanto 

precisamos de força.  
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Ao aluno é proposto estímulos do tato, que enxergue pelos dedos, que seja capaz de 

saber de onde vem uma corrente de ar ao senti-la tocar em seu rosto; que ao bater palma no 

meio de uma sala, ele possa saber quais as suas dimensões. Isso tudo por meio de jogos e 

em sua maioria feitos à noite, pois a luz do dia pode dirigir a atenção para a visão. “Quanto 

a mim, prefiro que Emílio tenha olhos na ponta dos dedos a que os tenha na loja de um 

vendedor de velas” (ROUSSEAU, 2004, p. 161). Muitos conhecimentos pouco triviais o 

aluno poderá adquirir com o tato, pois frequentemente a facilidade da visão inibe o 

desenvolvimento de conhecimentos que não lhe são acessíveis, ressalta o autor. 

Contrapondo-se à ideia de que o medo do escuro surge nas crianças em vista dos 

contos com os quais as babás lhes ameaçam por alguma desobediência, Rousseau 

considera que a origem desse medo está na ignorância das coisas e das situações que 

ocorrem ao redor das pessoas. Normalmente, a visão é o sentido mais forte e presente aos 

homens, sua falta – na escuridão – traz insegurança. Conhecer a noite, seus barulhos, seus 

habitantes, suas sombras é um meio de combater o medo. Assim, diz Rousseau: “Muitas 

brincadeiras à noite. Isso é mais importante do que parece. A noite espanta naturalmente os 

homens, [...]. A razão, os conhecimentos, o espírito, a coragem libertam poucas pessoas 

desse tributo” (ROUSSEAU, 2004, p. 162). É preciso então explorar os outros sentidos 

para compensar a diminuição da visão na escuridão – estes, tornando-se aguçados para os 

reais perigos e perfeitamente racional para o descarte de fantasias ou superstições que 

geram medos absurdos, poderão trazer tranquilidade para um julgamento equilibrado. 

Além deste benefício de desenvolvimento dos sentidos (sobretudo do tato), as 

brincadeiras noturnas produzem ainda outro benefício, a alegria. Uma vez que:  

 

Nada é mais triste do que as trevas; não fecheis vosso filho num calabouço. Que 

ele ria ao entrar no escuro; que o riso lhe volte antes que ele saia, e que, enquanto 

ele estiver lá, a ideia das diversões que deixou e das que voltará a encontrar o 

defenda das imaginações fantásticas que poderiam vir procurá-lo ali 

(ROUSSEAU, 2004, p. 165). 

 

Por meio dessas palavras entende-se que as brincadeiras noturnas e tantos outros 

jogos, passeios, construções, desafios, não apenas instigam as capacidades corporais e 

sensíveis ao promover experiências, mas também incluem alegria no cotidiano da criança. 

Mesmo que a finalidade de todos esses exercícios seja educativa, o autor assegura que isso 

não invalida a possibilidade de alegrar-se, de manter a criança contente, uma vez que todas 

essas experiências são também exercício de coragem e de desenvolvimento do caráter, já 

que aprendem a superar as dificuldades tranquilamente.  
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Brincadeiras simples podem ser feitas, como afirma Rousseau no Emílio. Como 

montar um quarto cheio de brinquedos e móveis dispostos de modo a formar um labirinto, 

cujos meandros estariam ora cheios de doces, ora cheios de mais brinquedos escondidos, 

pois, para além de divertido, isso exercitaria a atenção e curiosidade das crianças, 

despertaria o interesse para as experiências dos sentidos. “Não consigo imaginar nada tão 

divertido e tão útil quanto tais jogos, por pouca habilidade que se use para ordená-los” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 167). 

Obviamente os jogos não se limitam ao tato, uma vez que não é o único sentido que 

possuímos e, assim como cada um isoladamente, é limitado. O intuito, afirma Rousseau é 

exercitar cada um deles, bem como a força dos músculos. Unidas todas essas valências, o 

aluno saberá com exatidão distinguir cheiros, barulhos e utilizar com destreza toda sua 

energia:  

 

[...], que ele aprenda a dar todos os passos que favorecem as evoluções do corpo, 

a tomar em todas as atitudes uma posição cômoda e sólida; que saiba saltar em 

distância, em altura, subir em árvores e pular um muro; que encontre sempre o 

equilíbrio; que todos os seus movimentos e seus gestos sejam ordenados segundo 

as leis da ponderação, muito tempo antes que a estática venha a explicá-los a ele 

(ROUSSEAU, 2004, p. 171). 

 

Por meio das brincadeiras de saltar tanto em distância, quanto em altura, de escalar 

árvores e sobrepor muros, Emílio aprenderá a dar passos que beneficiem o 

desenvolvimento corporal, assim como a tomar atitudes de maneira natural e sólida 

encontrando equilíbrio em todas as suas ações.  “Pela maneira com que seu pé toca a terra 

e seu corpo pesa sobre a perna ele deve sentir se está bem ou mal. Uma postura firme 

sempre tem graça, e as mais firmes são também as mais elegantes” (ROUSSEAU, 2004, p. 

171). Seu corpo, sua força e seus sentidos estarão todos em constante estímulo e, com isso, 

ela encontrará o equilíbrio de que precisa nos movimentos, para toda a vida. Saberá 

calcular a energia necessária para suas ações. Sentirá plenamente todas as sensações de que 

for capaz. “Que Emílio passe as manhãs de pés descalços, em qualquer época do ano, pelo 

quarto, pela escada, pelo jardim; longe de repreendê-lo por isso, eu o imitarei; terei apenas 

o cuidado de pôr de parte os vidros” (ROUSSEAU, 2004, p. 171).  

Tudo que movimenta o corpo de forma leve e fácil é quase que escapado dos gestos 

das crianças. Sem dar lições de geometria ou aritmética, Emílio compreende e aplica os 

princípios matemáticos em suas experiências, pois: “existem mil maneiras de interessá-las 

por medir, conhecer e avaliar as distâncias” (ROUSSEAU, 2004, p. 173). Percebe-se que 
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antes mesmo de Emílio aprender sobre as áreas do conhecimento, já as terá vivenciado por 

meio das atividades.  Segundo Rousseau, a expansão dos saberes pode ser medida pelo 

número das ideias que vão aparecendo com as experiências. E, ao passo que o aluno ganha 

consciência sobre o que faz, sente e expressa de forma livre, também ganha profundidade 

racional: “[...] o que eu chamava de razão sensitiva ou pueril consiste em formar ideias 

simples com o auxílio sensações, e o que chamo de razão intelectual ou humana consiste 

em formar ideias complexas com o auxílio de várias ideias simples” (ROUSSEAU, 2004, 

p. 202). Se os jogos e brincadeiras parecem infantis, compreende-se que estão adequados à 

idade do educando e visam ao desenvolvimento integral da criança, de modo que ela 

permaneça – em todas as situações – de acordo consigo mesma.  

Ao instruir uma criança é preciso saber que perder tempo é fundamental para se 

ganhar tempo, por isso, insistir para que façam os mesmos jogos, os mesmos exercícios, as 

mesmas caminhadas e nos mesmos campos, são coisas necessárias, às vezes, até que elas 

entendam o motivo de tudo isso. O autor ao narrar um episódio de Emílio com seu 

preceptor, expõe como pode ser incitada a percepção do menino. Ele diz: 

 

Ao ir passear com ele de tarde, às vezes eu punha no bolso dois doces de um tipo 

que ele gostava muito. Cada um de nós comia um durante o passeio, e 

voltávamos muito contentes. Um dia, ele se deu conta de que eu estava com três 

doces; ele era capaz de comer seis sem nenhum problema, e então comeu 

rapidamente o seu para me pedir o terceiro. Não, disse-lhe eu, vou comê-lo eu 

mesmo, ou então vamos dividi-lo; [...] (ROUSSEAU, 2004, p. 175).  

 

Pela citação o autor mostra uma das maneiras que o preceptor usa para manter a 

criança curiosa, interessada em caminhar e atenta ao ambiente e aos gestos do próprio 

preceptor. Emílio vê apenas o doce, porém, por meio dele está conhecendo o sabor, suas 

preferências, desenvolvendo a capacidade de medir seu apetite e, em especial, de dividir 

aquilo de que mais gosta com seu preceptor, que é, também, seu companheiro. O 

preceptor, como orientador realiza todas as atividades que Emílio faz, entre as quais está o 

comer doces.  

Ao continuar a descrição das atividades de Emílio, Rousseau diz que ele manuseará 

pincéis vez ou outra, que imitará em papéis o colorido e o formato dos objetos que 

enxergar, seja dentro de casa ou no campo. Os desenhos serão enfeites para o quarto da 

criança e de seu preceptor: “Mando enquadrar nossos desenhos, faço com que os cubram 

com vidros [...]” (ROUSSEAU, 2004, p. 180). O preceptor, com esse exercício não está 

interessado que seu aluno seja um artista, que faça obras perfeitas, que pegue o pincel com 
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propriedade; em vez disso, o preceptor quer que ele rabisque, explore as tintas nos papéis 

e, principalmente, desenvolva o sentido da visão para perceber as cores, as formas, os 

movimentos dos traços. O preceptor em vez de dar lhe um método para desenhar, assume o 

da criança; e, vendo o aluno orgulhoso e alegre com seu trabalho, mesmo que esse seja um 

borrão, estimule-o ainda mais a continuar. 

Assim como o desenho será a música na vida de Emílio. O interesse não é torná-lo 

um músico, mas que através das óperas que escutará com seu preceptor, incremente sua 

audição e com isso a sua voz. “O homem tem três tipos de voz, [...] a voz falante, a voz 

cantante, e a voz patética, [...]. Uma música perfeita é aquela que reúne da melhor forma 

essas três vozes.” (ROUSSEAU, 2004, p. 187). Ao ouvir, então, essas músicas, com as 

notas articuladas, Rousseau entende que deste modo o aluno desenvolverá a linguagem, 

tanto como escutar uma música, saberá também o tom que sua voz precisa ter, o volume e 

o timbre. “Ensinai-lhe a falar uniformemente, claramente, a articular bem, a pronunciar 

exatamente e sem afetação, a conhecer e respeitar o acento gramatical e a prosódia, a ter 

sempre uma voz bastante alta para seu ouvido” (ROUSSEAU, 2004, p. 187).  

Igualmente acontece com o gosto. Ele fornece as sensações prazerosas que mais 

agradam os homens. É a razão pela qual os indivíduos tendem a desejar saborear 

substâncias que lhes ativam o paladar como se estas precisassem fazer parte de sua 

alimentação. Embora várias coisas possam ser consideradas apáticas ao tato, ao ouvido, à 

visão, Rousseau afirma que quase tudo é percebido pelo paladar. Entretanto, buscando 

evitar que Emílio dependa das aquisições advindas da vida social, Rousseau adverte: 

“Conservemos na criança o seu gosto primitivo o mais possível; que sua comida seja 

comum e simples, que seu paladar só se familiarize com os sabores pouco picantes e não 

forme para si mesmo um gosto exclusivo” (2004, p. 191). A comida demasiadamente 

temperada deixa de ser saudável e agrada mais à opinião do que ao corpo. 

Consequentemente, além do desapego em relação a sabores diferenciados, Rousseau 

recomenda uma dieta forte para sustentar uma criança ativa. Uma criança que brinca quase 

que todo o tempo, para que tenha suas energias repostas e seu crescimento corporal 

vigoroso, é necessária uma boa alimentação. Adverte ainda o autor, que a gulodice é um 

ardor na infância e, por isso, é preciso equilibrar as refeições com as atividades, pois 

qualquer diversão se sobrepõe a uma pausa para ir comer: “A gulodice é a paixão da 

infância; essa paixão não resiste a nenhuma outra, à menor concorrência, ela desaparece. 
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[...]. A criança deixará até cedo demais de pensar no que come, e, quando seu coração 

estiver muito ocupado, seu paladar pouco a ocupará” (ROUSSEAU, 2004, p. 193).  

Ainda que Rousseau trate dos sentidos um a um a fim de dar exemplos para a 

educação de Emílio, ele afirma que os sentidos humanos se interligam em pares e, por isso, 

se auxiliam mutuamente: “O sentido do olfato está para o paladar assim como o da visão 

está para o tato. Ele o previne, adverte-o sobre a maneira como esta ou aquela substância 

deve afetá-lo, e dispõe a que se a procure ou evite, conforme a impressão que se receba 

previamente” (ROUSSEAU. 2004, p. 199). A interação entre os sentidos os torna mais 

aguçados e melhoram a percepção sobre as coisas e os ambientes, servindo, de fato, até 

como uma estratégia de defesa. Por meio da destreza corporal, alcançada nas brincadeiras 

de corrida, jogos noturnos, experimentações do eco, adivinhação de degustações, o autor se 

refere à capacidade conhecer e de determinar a si mesmo, que transparece em todas as 

ações de Emílio: “Dir-se-ia que a natureza está às suas ordens, tal a maneira como ele 

consegue dobrar tudo à sua vontade. Foi feito para conduzir, para governar seus iguais; o 

talento e a experiência servem-lhe de direito e de autoridade” (2004, p. 208).  

As situações que recortamos ao longo do texto do Emílio visam apresentar alguns 

exemplos do desenvolvimento dos sentidos e da razão, de acordo com a educação natural 

que estudamos no primeiro capítulo. Estimulando a curiosidade por meio de desafios e da 

experimentação adequados à idade da criança, Rousseau considera que rapidamente seu 

aluno ultrapassará aqueles educados segundo o método tradicional: “Misturai-o com outras 

crianças e deixai-o agir. [...], vereis qual é a criança realmente mais bem educada, qual 

aquela que mais se aproxima da perfeição de sua idade. Entre os jovens camponeses, ele os 

iguala em força e os supera em destreza. Em tudo o que está ao alcance da infância, ele 

julga, raciocina e prevê melhor do que eles todos” (ROUSSEAU, 2004, p. 208). Essa é a 

consequência da educação natural proposta pelo autor, guiada pelo preceptor. A criança 

terá sua condição natural preservada por maior tempo, experimentará vários aspectos vitais 

em liberdade, o que a tornará dona de suas escolhas, um indivíduo autônomo. 

O aluno possui, na educação natural, poucos conhecimentos, mas esses são 

verdadeiramente seus; nada compreende pela metade. Em meio às poucas coisas que 

conhece, a principal é que há tantas outras coisas que ele desconhece, mas um dia saberá. 

Ele tem um coração universal, não pelos saberes, mas pela capacidade de consegui-los; um 

coração acessível, inteligente, pronto para tudo. “Mais uma vez, meu objetivo não é dar-lhe 

a ciência, mas ensiná-lo a adquiri-la quando necessário” (ROUSSEAU, 2004, p. 281) e, 
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quando o fizer, saiba o quanto os saberes valem que ame a verdade acima de tudo. Com a 

educação da natureza não se pode alcançar algo inútil.  

O autor insiste em sua obra sobre a educação acerca da permanência dos aspectos 

naturais, sejam eles: força, curiosidade ou ânimo no aluno, ao mesmo tempo em que esse é 

educado. A geometria, a geografia, história e o estudo das línguas, são, por exemplo, para 

o autor, muito complexos ao aluno até a idade dos doze anos. Estes estudos podem torná-lo 

precoce, mas também confuso, inseguro ou arrogante. Assim, antes de aprender essas 

matérias Rousseau o instiga a desfrutar de sua ingenuidade o máximo que puder, a aguçar 

seus sentidos e exercitar sua musculatura (CERIZARA, 1990, p. 128).  

O relacionar-se com as pessoas e com os objetos causam sentimentos prazerosos ou 

não: E ao citar outra passagem sobre Emílio, Rousseau diz: “Deixai-o sozinho em 

liberdade, vede-o agir sem nada lhe dizer; considerai o que fará e como se arranjará. Não 

precisando provar a si mesmo que é livre, jamais faz nada por travessura e apenas para 

fazer um ato de domínio sobre si mesmo; não sabe ele que é senhor de si mesmo?” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 207). Comprovamos que Rousseau enxerga na liberdade uma 

possibilidade educacional, que desenvolvida na infância pode vir a formar um adulto 

autônomo. 
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CAPÍTULO III 

O desenvolvimento da cidadania 

 

1. De Emílio às crianças polonesas e corsas 

 

Se há um principal fim para a educação infantil, proposto por Rousseau, é o de uma 

vida livre e autônoma, pois, o que se espera para a criança envolvida nos preceitos 

formativos rousseauniano é que ela saiba julgar e decidir por si mesma sobre sua condição 

e de seu meio. Como vimos no tratado de educação, o menino Emílio é, desde o seu 

nascimento estimulado para isso, com base em brincadeiras, jogos e vivências livres tidas 

na educação natural, uma vez que Rousseau afirma que experimentar a si e as coisas 

livremente está para além do desenvolvimento sensorial e da obtenção de força, mas 

estimula a capacidade de “toda a razão de sua idade” (ROUSSEAU, 2004, p. 208).  Essas 

lições são propostas a fim de cumprir com a formação humana sob dois aspectos: manter 

no indivíduo as qualidades da natureza e, igualmente, inseri-lo na vida social, dando-lhe 

meios de determinar-se conforme sua vontade e de acordo com o ambiente social no qual 

está inserido.  

A educação natural apresentada no Emílio considera o que é apropriado a faculdade 

e idade dos infantes, isso justifica a diversão com as brincadeiras nos primeiros momentos 

de vida, pois se trata de uma criança. Paiva (2008, p. 168) afirma que essa forma de 

educação, por meio de experiências, é capaz de lições morais e políticas para bem formar 

um indivíduo. Sem dúvida, sabemos que a educação política de Emílio só acontecerá em 

sua juventude, mesmo que antes dessa fase ele vivencie, pelo convívio com outras 

crianças, noções de moral e política. Se Rousseau, apesar de postergar a educação para a 

cidadania, introduz suavemente Emílio no mundo das relações morais e políticas, é porque: 

“Emílio não é um selvagem ao ser relegado aos desertos: é um selvagem feito para morar 

nas cidades. É preciso que saiba encontrar nelas o necessário, tirar partido dos habitantes e 

viver, senão como eles, pelo menos com eles” (ROUSSEAU, 2004, p. 278). O autor não 

pretende fazer de Emílio um sujeito isolado ao criá-lo no campo, mas também não pode 

fazê-lo um cidadão, pois a sociedade corrompida inviabiliza isso; seu esforço será 

contribuir para que Emílio torne-se um homem livre, com condições para determinar a si e 

para viver em qualquer parte que escolher. 
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O fato de Emílio viver em uma sociedade corrompida traz uma dificuldade para 

Rousseau, que a expressa já no início da obra e que norteia as demais partes do livro, sobre 

ter que optar em fazer um homem ou cidadão, pois parece ser impossível conseguir as duas 

coisas. Maria de Fátima Francisco (2008, p. 54) explica que, à primeira vista, o que nos é 

apresentado é uma contradição de fato, pois Rousseau afirma que fazer de um indivíduo 

um homem anula suas chances de tornar-se cidadão e o mesmo ocorre ao contrário. Maria 

de Fátima não descarta a dificuldade de compreensão da obra rousseauísta nesse aspecto, 

contudo ressalta que Rousseau apresenta o tratado de educação de maneira ideal, cuja 

conclusão não é mais importante que a discussão em si sobre o tema. A harmonia entre 

homem e cidadão é permanentemente um alvo de busca de cada indivíduo e sua sociedade, 

não havendo, portanto, uma resolução única e definitiva. Entretanto, se algum dia for 

possível estabelecer plena harmonia entre o homem e o cidadão, o que Rousseau afirma ser 

impossível prever, seria o encontro da felicidade, já que o interesse de todo indivíduo está 

para a sua felicidade: “Todo homem quer ser feliz” (ROUSSEAU, 2004, p. 232) Por isso, a 

oposição entre o homem e o cidadão pode ser entendida como uma das faces de sua 

denuncia e desapontamento frente à sociedade corrupta, notória na intensidade em sua 

afirmação: “A instituição pública não existe mais, e não pode mais existir, porque não há 

mais pátria, não pode haver cidadãos” (ROUSSEAU, 2004, p. 13). 

Considerando que na sociedade na qual vive Emílio já não há cidadãos, nem 

instituições republicanas, nem educação pública, resta o âmbito doméstico para educá-lo. 

Em contrapartida temos, tanto na Córsega quanto na Polônia crianças que vivem em uma 

sociedade saudável e, portanto, detentoras de meios para serem educadas com objetivo de 

tornarem-se cidadãs, ou seja, para que sejam livres entre seus pares subordinados à leis que 

eles mesmos participaram da criação. Emílio, por ser uma criança alheia à sua sociedade, 

pois ela já não serve ao modelo de pátria, não tem como estímulo tornar-se cidadão como 

essas crianças corsas e polonesas. O que há em Emílio é “uma educação doméstica cuja 

finalidade é constituir um homem dotado de liberdade moral, e seu caso ainda é mais 

especial porque, ele não precisa ser primeiramente cidadão para atingi-la” (MOSCATELI, 

2012, p. 137). Isso evidencia a diferença entre o propósito da educação do povo corso e 

polonês24 com relação a Emílio, contudo, não são as diferenças que queremos mostrar 

nesse texto.  

                                                 
24 Embora as condições sociais entre Córsega e Polônia na segunda metade do século XVIII eram bastante 

díspares, pois, enquanto a primeira desfrutava de sua independência recentemente conquistada e mostrava-se 



67 

 

Em ambos os casos o que direciona o processo educativo é a liberdade humana, 

seja daquele que vive de acordo consigo mesmo em uma sociedade corrompida, seja 

daquele que vive de acordo consigo mesmo em uma sociedade republicana bem 

constituída. As crianças na Córsega e na Polônia, assim como Emílio, participam de jogos 

tendo o ensino político baseado no convívio e na participação social, porém com ressalva, 

uma vez que, Emílio faz isso no campo com algumas outras crianças, os corsos e poloneses 

fazem em eventos públicos na cidade, entretanto, nas duas situações há o aprendizado da 

convivência pelas vivências em coletividade. Mesmo que o modo da educação política no 

tratado de educação seja diferente daquele apresentado nos textos sobre Córsega e Polônia, 

temos ainda semelhanças na educação no que diz respeito às experiências livres e 

compartilhadas, portanto: “Sem dúvida, as relações entre a educação e a política 

constituem um dos temas principais das obras de Rousseau” (MOSCATELI, 2012, p. 135).  

É importante considerar as diferenças e semelhanças objetivas da educação 

doméstica e da educação pública nos seguinte aspecto, a primeira busca formar o indivíduo 

para si, para o autoconhecimento e determinação cuja tarefa é guiar-se pela natureza, 

observando suas possibilidades físicas e afetivas, o que é visto prontamente no tratado de 

educação. Já a educação pública, como é na Polônia e Córsega, visa integrar indivíduos ao 

meio social desde a infância, a palavra de ordem é coletividade nesse contexto, cujo 

convívio é intenso com o outro. Contudo, seja na perspectiva doméstica seja na pública, a 

natureza precisa ser reconhecida pelo educador e pelo educando. E uma das formas 

comuns de manter a natureza em destaque nas duas formas de educação é pelo método 

negativo, seja em Emílio ou nas Considerações Rousseau retoma constantemente a 

necessidade de proteger a criança dos vícios que decorrem da vida social. 

O objetivo da educação em cada caso não difere profundamente, apenas se adequa 

às circunstâncias nas quais as crianças vivem. Paiva afirma nesse contexto que: “Não é à 

toa que o resumo do Contrato Social se encontra no Emílio e faz parte das lições que o 

jovem Emílio deve receber para poder bem julgar os governos, participar de sua 

comunidade e ser útil à coletividade” (2008, p. 170). Por entendemos o profundo vínculo 

entre a educação e a cidadania, o terceiro capítulo se propõe ao estudo do desenvolvimento 

da cidadania, à busca da compreensão sobre a educação de crianças que vivem em uma 

                                                                                                                                                    
propícia à implementação de uma república, a segunda, já havia vivenciado um longo processo político e 

estava longe de ser uma república bem ordenada. Rousseau nesse período fez uma série de recomendações 

para correção desse problemas sociais da Polônia, o que incluía reformas no modelo educacional, visando a 

formação de futuros cidadãos.  
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sociedade saudável. Com o intuito de conferir melhor embasamento a essa parte do 

trabalho, utilizaremos o Projeto de Constituição para a Córsega e as Considerações sobre 

o Governo da Polônia, pois, nelas, principalmente nesta segunda, Rousseau expõe a 

educação cívica direcionada para a criança. 

Dessa maneira, o método negativo, assim como o recurso das brincadeiras e até 

mesmo o preceptorado permanecem semelhantes. Uma vez que, sendo a segunda educação 

ou o segundo mestre, o homem, representado pela figura do preceptor, que deve abster-se 

de dar lições e ensinar as regras sociais, mas auxiliar Emílio a vivenciá-las, julgá-las e, no 

limite, (re)cria-las, terá nas três obras de Rousseau, as mesmas caraterísticas: maturidade e 

sabedoria por um lado, e participação e companheirismo por outro. Em Emílio não há uma 

desconsideração da possibilidade do convívio social, o menino convive, de diferentes 

modos, com as diversidades de pessoas da sociedade. Mais uma vez, o que muda é o 

ambiente (sociedade corrompida ou sociedade republicana) no qual as crianças estão 

inseridas e ocorre o processo educativo. À vista disso passaremos para os preceitos 

norteadores da cidadania a fim de aprofundar melhor essas temáticas. 

 

2. Os preceitos que norteiam a cidadania  

 

Antes de apresentarmos as ideias rousseauístas sobre a educação das crianças 

corsas e polonesas, é fundamental a compreensão dos princípios que caracterizam um 

estado legítimo. Apenas com base nestes princípios poderemos entender a proposta de 

educação das crianças para o exercício da cidadania.  Partiremos do estudo dos princípios 

do direito político no Contrato Social e, em seguida, investigaremos no âmbito dos textos 

sobre a Córsega e a Polônia, como a educação das crianças busca instigar-lhes a cidadania.  

Embora no Contrato Social Rousseau não aprofunde as causas que levaram os 

homens a deixar o estado de natureza25, no qual eles vivem independentes uns dos outros 

de acordo com suas próprias necessidades e capacidades, uma série longa de 

transformações faz com que essa harmonia primitiva seja abalada e o homem precise 

contar com auxílio do outro para suprir suas necessidades. Essa mudança de situação induz 

à mudança de estados como consequência: “A força do homem é tão proporcional às suas 

necessidades naturais e ao seu estado primitivo que a menor alteração nesse estado e o 

                                                 
25 “Os homens nesse estado primitivo vivem isolados, só se preocupam com as necessidades imediatas e com 

a preservação da própria vida” (MARUYAMA, 2001, p. 23). 
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menor aumento das suas necessidades faz com que precise da assistência dos seus 

companheiros” (ROUSSEAU, 2003, p. 114).  

Os obstáculos que surgiram no estado de natureza superaram a perspicácia dos 

indivíduos, impedindo-os de sobreviver sozinhos. “Assim, a voz gentil da natureza não é 

mais um guia infalível para nós, como não é uma situação desejável a independência que 

dela recebemos.” (ROUSSEAU, 2003, p. 116). Tem-se então, no início do capítulo 6 do 

livro I do Contrato social, a rápida justificativa para o primeiro ímpeto que leva os homens 

a unir forças e estabelecer entre si um pacto social. Os fundamentos desse anseio comum 

advêm da necessidade de superar as dificuldades e visam ao proveito da vida humana, de 

modo que essa nova conformação gera outras tantas relações que se caracteriza como um 

estado legítimo26: 

 

Como o homem não pode engendrar novas forças mas apenas unir e orientar as 

que já existem, ele não dispõe de outros meios de preservar-se a não ser 

formando, por agregação, uma soma das forças que podem prevalecer sobre a 

resistência; ou então fazendo-as agir por uma simples motivação ou 

conjuntamente; ou ainda orientando-as para um único objetivo. Este é o 

problema fundamental solucionado com a criação do Estado (ROUSSEAU, 

2003, p. 122). 

 

Para que essa associação tenha sucesso, cada homem entrega-se completamente à 

coletividade colocando a si mesmo, seus bens e sua força à disposição do todo. Com isso 

cada um passa a integrar um corpo coletivo do qual é parte inseparável: “em um só corpo 

receberemos cada membro como parte inalienável do todo” (ROUSSEAU, 2003, p. 122). 

Essa união recebe o nome de Estado ou Soberano e seus participantes, enquanto um todo 

são chamados de povo, individualmente de cidadãos quando exercem a soberania e de 

súditos quando se submetem à leis do Estado.  

Se a união dos interesses e das forças dos homens, com intuito de conservarem suas 

vidas, originou um corpo coletivo, este só permanece na medida em que permanece o 

vínculo entre os interesses de cada cidadão: “A sociedade não poderia existir se não 

houvesse um ponto de concordância entre todos esses interesses” (ROUSSEAU, 2003, p. 

127). A vontade deste corpo soberano é a vontade geral, a qual é fundamento para a lei que 

os homens estabelecem, mas de igual forma, é o exercício cívico que cada um pratica, 

                                                 
26 No estado de sociedade ou legítimo os homens adquirem novas condições, que não se reportam 

diretamente e/ou unicamente à própria conservação e ao bem-estar físico, mas reflete-se em uma vida 

interior, de desenvolvimento do espírito, razão, faculdades e renovação dos conhecimentos. (MARUYAMA, 

2001, p. 23). 
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porque compreende a participação ativa de todos os indivíduos/cidadãos na vida do Estado. 

O fundamento dessa união decorre da vontade geral, que representa o interesse que os 

membros do corpo possuem em acordo. 

A mudança do estado de natureza para o estado civil substitui o instinto pela justiça 

e confere moralidade às ações dos homens, pois lhes faz agir segundo outros princípios 

que, lhes solicitando julgamento crítico, lhes colocaram a seguir outros propósitos, como a 

vontade comum e a virtude cívica. “Embora se prive, nesse estado, de diversas vantagens 

recebidas da natureza, ganha outras tão grandes, suas faculdades se exercitam e 

desenvolvem, suas ideias se ampliam, seus sentimentos se enobrecem” (ROUSSEAU, 

2008, p. 36). O exercício da cidadania em um estado norteado pela vontade geral, no 

pensamento de Rousseau, é visto dentro de uma conjuntura social com homens, cuja 

vontade e força são direcionadas para o bem comum.  

 Em vista disso, os integrantes do corpo coletivo reconhecem que seu próprio bem 

não difere do bem de seu semelhante; ao contrário, cada um vincula-se ao corpo porque 

encontra o próprio bem contemplado no bem comum, finalidade da vontade geral. A 

vontade geral é a vontade de cada um dos participantes. Essa relação entre cada um e o 

corpo faz com que, igualmente, as duas partes contratantes se auxiliem de forma mútua. 

Por meio da atuação política desse corpo social “deixamos de ter homens e passamos a ter 

cidadãos” (MARTINS, 2009, p. 378). Cada um, enquanto membros do soberano, participa 

da elaboração das leis que determinam as ações do corpo político e, em consequência, as 

suas próprias ações enquanto integrantes desse corpo. Baseado nisso, cada um permanece 

determinando a si mesmo, o que significa que cada um permanece livre, “verdadeiramente 

senhor de si mesmo”. Uma vez que: “o impulso apenas do apetite é escravidão e a 

obediência à lei, a si mesmo prescrita, é liberdade” (ROUSSEAU, 2008, p. 34).  

No estado civil a liberdade do cidadão decorre de ser ele mesmo autor das leis às 

quais está submetido. De acordo com Rousseau, a lei é: “um ato público e solene da 

vontade geral, e pelo pacto fundamental da sociedade todos estão sujeitos a essa vontade, é 

exclusivamente dela que todas as leis retiram a sua força” (ROUSSEAU, 2003, p. 159-

160). Sendo um ato da vontade geral visa sempre ao bem comum e jamais pode prejudicar 

aos súditos porque nunca onera uns mais do que os outros. Parte de todos e visa ao todo. 

Maruyama (2001, p. 121) diz que a vontade geral precisa ser entendida como um 

baseamento convencional do direito instaurado pelo pacto social, e exclusiva conjunção do 

corpo político legítimo. Afirma ainda que não é satisfatório conjecturar que é o povo que 
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detém a soberania e isso já lhe basta, pois é preciso que ele, de igual modo, tenha a 

competência de obrigar-se a si mesmo, ou seja, que: “saiba impor a si mesmo as leis, os 

princípios e as normas do corpo político como uma obrigação” (2001, p. 106). 

Rousseau ao falar sobre o caráter geral da lei quer dizer que: “O objeto das leis é 

sempre geral, entendo que a lei considera os sujeitos em conjunto, e as ações por seu 

gênero ou espécie, nunca um homem em particular ou uma ação considerada como única e 

individual” (ROUSSEAU, 2003, p. 161). Por meio das leis os cidadãos devem obediência 

apenas a si próprios, o que significa liberdade, pois as leis os protegem de imposições 

capazes de gerar prejuízos à condição de livre dos cidadãos. Assim, Rousseau pergunta 

retoricamente e logo apresenta a resposta: “Por que artifício inconcebível encontrou-se um 

meio de tornar os homens livres sujeitando-os? Devemos essas maravilhas à lei” 

(ROUSSEAU, 2003, p. 11).  

A liberdade no estado civil decorre das leis, que são a expressão da vontade geral 

do corpo coletivo. Essa, a vontade geral, visa sempre o bem do corpo porque cada um quer 

sempre o próprio bem. Dessa relação intrínseca entre o bem do corpo e a liberdade do 

cidadão com base na vontade resulta que esta será sempre certa, pois jamais poderá querer 

o prejuízo do corpo e de seus membros. Contudo, a despeito de a vontade geral ser sempre 

certa, algumas vezes, afirma Rousseau, esta vontade pode se enganar. O engano é efeito de 

ocasionalmente o membro do corpo coletivo não ter claro a melhor ação em benefício do 

corpo. Quando os interesses privados invadem o espaço público gerando diferenças entre o 

bem de cada um e o bem comum, surgem problemas nas deliberações; logo aparecem 

aglomerados, partes perante o todo, que por concordarem em algo tornam-se um pequeno 

corpo dentro do corpo coletivo, em vista disso, o voto já não enuncia a vontade de cada 

cidadão em vista do bem comum, e em substituição têm-se votos por associações. 

Rousseau, a partir disso, afirma que: “As diferenças tornam-se menos numerosas e dão um 

resultado menos geral” (1978, p. 47). 

É importante, assim, ter sempre objetivado a natureza da vontade geral, impedindo 

o surgimento de sociedades parciais no corpo coletivo, de modo que cada membro desse 

corpo vote de acordo consigo mesmo, em outras palavras, que se mantenha autônomo. Os 

enganos da vontade geral, mesmo que esporádicos, levam o povo a carecer de orientação 

que possa auxiliá-los a encontrar o vínculo entre o próprio bem e o bem comum. Nesse 

sentido, Rousseau no Contrato Social, apresenta o legislador, figura de inteligência e 
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sabedoria suprema, como formador de um povo27, cuja tarefa é transformar cada indivíduo 

solitário em parte do todo, persuadindo-lhe a bem compreender-se como parte integrante 

do corpo coletivo de modo que sua deliberação vise sempre ao bem do corpo. Nesse 

sentido: “Todos têm igualmente a necessidade de um guia” (ROUSSEAU, 2003, p. 144). 

 Ao ter a ocupação de integrar cada indivíduo parcial em um corpo coletivo, o 

legislador assumindo-se orientador dos homens, tem a obra de alterar a natureza humana, 

pois, aquele que deixar o estado de solidão e ignorância fortificar-se-á, substituindo tudo 

isso pela liberdade e autonomia na vida civil. Isso não acontece de forma fácil, portanto a 

necessidade de orientação. Pode-se comparar a tarefa do legislador à dos educadores, já 

que para Rousseau ele educa o povo por meio da sabedoria. O legislador, assim como o 

sábio preceptor de Emílio, deve pela observação do povo, perceber seus costumes e por 

meio deles dar-lhes uma educação que se adeque a essas características, principalmente, 

levando em conta a liberdade que o corpo político possui.  

A cada integrante do estado cabe o sentimento de zelo28 pela vontade comum, esse 

é o ensinamento do legislador que age para a prevalência dessa vontade. “Agirá assim para 

evitar destruir, desde a primeira operação, a essência justamente daquilo que se pretende 

formar” (ROUSSEAU, 2003, p. 149). Trata-se, portanto, de uma educação direcionada 

para conservar a liberdade e o bem-estar geral, logo sem demandas e imposições, uma vez 

que o legislador não ilude tão pouco age autoritariamente, mas concebe a cidadania como 

momento de maior expressão autônoma e livre de cada cidadão.  

Em que pese a figura do legislador e seus ensinamentos para a instituição das leis 

de um povo, Rousseau nega fortemente sua ligação à criação de leis ou ao ato de legislar, 

pois não passariam de atos particulares e, portanto, essas leis seriam arbitrárias: “Assim, 

quem redige as leis não tem ou não deve ter qualquer poder legislativo; e o próprio povo 

não pode se privar desse direito supremo” (ROUSSEAU, 2003, p. 147). A tarefa do 

legislador não é fazer leis, mas desenvolver nos cidadãos condições cívicas para que eles 

próprios, em conjunto, sejam os autores, instituam leis para si. Deste modo, enxerga-se nas 

ações do legislador um teor voltado para a educação do homem enquanto cidadão.  

Transformar um indivíduo em cidadão é uma árdua tarefa que não se esgota 

rapidamente, nem se faz à revelia dos próprios cidadãos. Na obra rousseauniana, compete 

                                                 
27 “É nesse sentido que se costuma entender a tarefa do legislador como uma desnaturação do homem” 

(MARUYAMA 1990, p. 35). 
28 “Tais sentimentos, acredita Rousseau, podem ser construídos pelo sábio legislador cuja tarefa é fazer o 

indivíduo torne-se ‘parte de um todo maior’” (REIS, 2012, p. 116). 
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aos cidadãos o desempenho do papel de mover e trabalhar em uma sociedade para que esta 

prossiga em seu melhor curso. No Projeto de Constituição para a Córsega, por exemplo, 

Rousseau afirma que um cidadão é homenageado perante toda a população pelo 

merecimento, a ele é dado prestígio como forma de reconhecimento de sua boa atuação 

junto à nação e para instigar, no corpo político, a valorização de ações que tendam à 

preservação do próprio corpo: “apreciar-lhes as virtudes, os serviços prestados à pátria” 

(ROUSSEAU, 2003, p. 189). De modo muito semelhante, nas Considerações sobre o 

governo da Polônia, Rousseau afirma: “Gostaria que todas as virtudes patrióticas fossem 

glorificadas por meio de honrarias e recompensas públicas; que os cidadãos se 

mantivessem ocupados com a pátria” (ROUSSEAU, 2003, p. 232). Em ambos os casos, 

Rousseau ressalta a importância da participação comprometida dos próprios cidadãos na 

formação da virtude cívica. 

Visto que tornar os indivíduos cidadãos requer transformar sua natureza (ou seja 

tirar-lhe a independência e dar-lhe liberdade, retirá-lo da solidão e colocá-lo junto aos seus 

semelhantes em situação de igualdade),  fica claro que a formação de um cidadão depende 

tanto do exercício da liberdade quanto do sentimento patriótico, pois é por ele que os 

indivíduos, como membros do corpo coletivo, destina-se ao cuidado de sua pátria. É com 

base nessa concepção que Rousseau expõe a educação das crianças da Polônia e da 

Córsega, afirmando que: “Formar cidadãos significa transformá-los desde a infância; fazê-

los passar do ‘eu individual’ para o ‘eu comum’” (ROUSSEAU, 2003, p. 25). O exercício 

da cidadania precisa, portanto, acontecer em meio ao amor pela pátria juntamente com a 

liberdade, tornando-o uma realidade. 

De tal modo, o projeto de constituição de Rousseau para a ilha de Córsega inicia-se 

com a exposição da crise política e econômica do estado que foi explorado ao longo de 

anos por estrangeiros para ressaltar a virtude e o patriotismo deste povo ainda capaz 

sacudir o jugo e de fazer-se livre: “Desde que adquiriram a sua liberdade os corsos 

melhoraram muito; acrescentaram prudência à sua coragem, adquiriram virtude e 

moralidade” (ROUSSEAU, 2003, p. 182). Assegurando que a liberdade traz tantos outros 

aspectos benéficos, o autor do Projeto de Constituição busca nas experiências da 

população corsa o estímulo para o amor à nação, o gosto pela a coletividade, por exemplo, 

com as tarefas agrícolas, a participação nas tarefas públicas, o respeito às leis e ao bem 

geral. 
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Mesmo que a guerra e a exploração tenham devastado a ilha deixando o povo 

miserável e sua liberdade prejudicada, o autor apresenta a Córsega em boa situação pelo 

aspecto territorial e pelas qualidades políticas de seus habitantes, como a disposição pela 

participação. A vantagem para essa reconstrução, diz Rousseau, é a vontade dos membros 

para a própria pátria e para a união. Nessa disposição inscrita nos corsos, baseiam-se os 

princípios fundantes para a constituição: como tais, aperfeiçoar as forças, ser independente 

e viver em isolamento econômico a fim de protegerem sua fortuna. 

Toda finalidade da Córsega ao estabelecer uma constituição está, em primeiro 

plano, alcançar com seus próprios empenhos a liberdade e o bem da coletividade. 

Nenhuma pessoa pode ser livre se precisar dos outros, em regime de submissão, para viver. 

Segundo Rousseau, a Córsega deve procurar reerguer-se através de sua população, por 

meio da ocupação de todo o território da ilha, da produção de alimentos para todos e de 

uma vida simples e solidária. “Refiro-me a uma constituição que leve o povo a espraiar-se 

por toda a extensão do território; fixar-se nele e cultivá-lo por completo” (ROUSSEAU, 

2003, p. 183). Voltar-se para seu povo e sua nação, cultivando os alimentos que lhe 

garantem a subsistência e fechar-se contra os estrangeiros, essa é a base, afirma Rousseau, 

para o ressurgimento de uma nação forte.  

Nota-se que há o fomento para a coletividade e para a aproximação do homem a 

terra, o que também acontece em Emílio quando o preceptor incentiva-o a cultivar favas 

que leva-o a relacionar-se com o jardineiro. Nessa passagem, deixando de lado a questão 

de propriedade, percebe-se a importância da agricultura como experiência sensorial, física: 

“Vivendo no campo, a criança terá tido alguma noção dos trabalhos campestres. Em todas 

as idades, e, sobretudo na sua, a criança quer criar, imitar, produzir, dar mostras de 

potencia e de atividade” (ROUSSEAU, 2004, p. 104) e, por isso, desenvolvimento. Mas, 

além disso, também terá a noção de coletivismo, pois, o menino aprende sobre as normas 

que regem o convívio com o outro ao relacionar-se com Robert, o plantador de melões. 

De modo semelhante à Córsega, os poloneses foram submetidos a guerras por 

cobiça de seus vizinhos que gerou um “um grande número de membros mortos” 

(ROUSSEAU, 2003, p. 232), contudo esse povo mostrou-se ainda capaz de vigoroso 

clamor por leis e governo justo. Tal atitude parece decorrer, de acordo com o pensamento 

rousseauísta, de ser a liberdade um fato presente a este povo. Logo, afirma Rousseau: “Não 

pode haver patriotismo sem liberdade, liberdade sem virtude, virtude sem cidadania. Se 

criarmos cidadãos, teremos tudo o que é necessário; sem eles, só haverá escravos” 
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(ROUSSEAU, 2003, p. 22). Maruyama liga o patriotismo ao afeto envolvido nas relações 

humanas, assim afirma que é no coração dos indivíduos que estão os bons anseios voltados 

para o amor aos preceitos, à nação e à virtude. 

Na Córsega, após todo o período de submissão às potências estrangeiras, os corsos 

foram dominados um temperamento agressivo e ocioso, apesar do qual as relações de 

coletividade baseadas na liberdade e na igualdade foram capazes de suprir as necessidades 

de todos. “A concórdia e a paz reinavam sem esforços em suas famílias numerosas, e elas 

quase que só tinham que tratar entre si a respeito de casamentos, sem a interferência da 

desigualdade” (ROUSSEAU, 2003, p. 194). Dessa forma, o povo corso ampliava-se com 

liberdade, sob uma forma de união perfeita. A educação política, portanto, visava ressaltar 

as virtudes cívicas para fomentar a mudança de conduta sobre os aspectos prejudiciais à 

nação: “Trata-se de fazer com que o povo adote a prática desse sistema, fazendo com que 

lhe represente a felicidade” (ROUSSEAU, 2003, p. 198).  

A fim de imbuir o cidadão de virtudes cívicas, no Projeto de Constituição para a 

Córsega, Rousseau propõe organizar o povo corso por classe ou categorias cívicas, 

segundo o que cada um pode oferecer a seu país. Essas classes, longe de serem fechadas 

umas às outras, configuram-se como degraus a serem alcançados um após o outro. Logo, a 

primeira classe (a mais elevada) é a dos cidadãos, depois a dos patriotas e por último a dos 

aspirantes que reúne os mais jovens. Esse arranjo é conveniente, porque permite a 

participação de cada membro de acordo com suas possibilidades presentes. Essas classes se 

refletem em tarefas e encargos públicos que todos devem ser inscritos, os quais, ainda que 

diferentes, lhes permite usufruir igualmente da liberdade. Essa é uma maneira de garantir a 

participação de todos de uma forma justa, dentro daquilo que cada um pode oferecer.  

A educação conduzida para a cidadania na Polônia é outro exemplo a ser estudado, 

pois, do mesmo modo, busca dar: “aos espíritos uma formação nacional, orientando seus 

gostos e opiniões de modo que sejam patriotas por inclinação, por paixão e por 

necessidade” (ROUSSEAU, 2003, p. 237). Em Considerações sobre o governo da 

Polônia, Rousseau afirma que uma criança, desde o seu despertar para o mundo deve, ao 

abrir seus olhos, enxergar a pátria, e assim permanecer até a morte, pois considera que o 

patriotismo vincula-se à liberdade: “amor da pátria, ou seja, o amor à lei e à liberdade” 

(ROUSSEAU, 2003, p. 237). Esse amor precisa existir no coração de cada criança, porque 

nele se resume toda a sua existência. Esse amor pela pátria é importante, pois é ele que 

diferencia um cidadão obediente às leis de um indivíduo obediente a outrem, logo:  
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Um francês, um inglês, um espanhol, um italiano, um russo são todos 

praticamente iguais; todos deixam a escola já preparados para a servidão. Aos 

vinte anos, um polonês deve ser um polonês, não um indivíduo de qualquer outra 

origem. Espero que leia sobre o seu país logo que aprender a ler; e que aos dez 

anos esteja familiarizado com todos os seus produtos; aos doze, com todas as 

suas províncias, estradas e cidades; aos quinze deve conhecer toda a sua história; 

aos dezesseis, todas as suas leis. Que não haja em toda a Polônia um só 

acontecimento importante ou uma pessoa famosa que não esteja registrado no 

seu coração e não sua memória, e sobre o qual não possa improvisar uma 

descrição. A legislação deve regular o conteúdo, a ordem e a forma desses 

estudos (ROUSSEAU, 2003, p. 237-238). 

 

A relevância da liberdade na educação para a cidadania é clara, uma vez que, é ela 

que confere significado à ação do cidadão, logo, a criança precisa desenvolvê-la em sua 

formação: “deve aprender a se bastar a si mesma, isto é, a agir, produzir, ver, pensar e 

sentir por si mesma” (MARUYAMA, 2001, p. 69). Dessa forma, saberá que o exercício 

cívico pauta-se na liberdade política29. Baseando-se na liberdade que tem e nas leis que a 

sancionam, o cidadão é perfeitamente capaz de controlar seus potenciais e, por isso, possui 

garantido o direito sobre suas forças. Visto isso, a educação, que se compromete na 

formação de cidadãos, não deve gerar profissionais que responderão a alguém, como os 

franceses e ingleses da citação, mas sim, como na Polônia, em que cada pessoa não deve 

ser qualquer outra coisa além de um cidadão, uma vez que foi educado para isso, 

respondendo para todo o povo aquilo que lhe compete enquanto cidadão.  

A partir dessas prerrogativas, Rousseau demonstra certo incômodo sobre as 

sociedades corrompidas e, no Emílio, ressalta a dificuldade de encontrar um lugar para que 

o jovem Emílio possa se estabelecer e viver em liberdade, em paz e com autonomia: 

 

Em que canto da terra poderás dizer para ti mesmo: Aqui sou senhor de mim e da 

terra que me pertence? Sabemos em que lugares é fácil ser rico, mas quem sabe 

onde podemos dispensar-nos de sê-lo? Quem sabe onde se pode viver 

independente e livre sem ter necessidade de fazer mal a ninguém e sem medo de 

ser prejudicado por alguém? Acreditas que o lugar em que se pode ser sempre 

um homem de bem é tão fácil assim de encontrar? (ROUSSEAU, 2004, p. 675).  

 

Nessa passagem de Emílio o preceptor questiona o aluno sobre onde ou como 

encontrar o local mais apropriado para se viver. Com isso, ele fala sobre alguns lugares em 

que o indivíduo pode obter riquezas, ser inerte enquanto membro de uma sociedade, feliz e 

independente, ao se manter alheio aos demais, porém, são todas maneiras inapropriadas, do 

                                                 
29 “Nesse aspecto, com um dos sentidos mais significativos que consiste no direito que todo homem tem 

sobre suas próprias forças. O homem realmente livre é aquele que faz o que quer sem a necessidade dos 

outros” (MARUYAMA, 2001, p. 68-69). 
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ponto de vista político, segundo Rousseau, de viver. Por fim, questiona o aluno sobre como 

encontrar um lugar em que se possa ser alguém livre, feliz e participativo. Não há dúvida 

de que o preceptor com a interrogativa quis afirmar que apesar da dificuldade, esse seria o 

melhor ambiente para se fixar. O autor, em seguida, no Emílio afirma sua valoração pelo 

campo, e que se há uma forma mais aprazível de constituir-se é no campo. O contato com a 

terra torna, diz Rousseau inúmeras vezes, não apenas no tratado de educação, bem como 

no projeto para a Córsega e sobre o governo da Polônia, os homens mais dedicado às 

verdadeiras necessidades, mais propensos ao exercício da cidadania.  

Ao falar de campo, Rousseau traz à tona a agricultura, se mostrando um admirador 

da prática, assegura ser uma atividade corporal intensa, um bom exercício para o corpo, 

aperfeiçoando a força motora, que remete à disciplina e que nos lembra as atividades do 

menino Emílio. Mas, ao falar disso, também, trata a questão como uma garantia da 

liberdade econômica, por isso ele afirma no projeto da Córsega que: “O gosto pela 

agricultura promove a população, não só por multiplicar os meios de subsistência, cria 

corpos mais sadios, em parte devido à severidade das suas condições de trabalho, que 

impedem a desordem e o vício” (ROUSSEAU, 2003, p. 183). O ato de cultivar os próprios 

alimentos dá ao homem prazer, desenvolve o sentimento de amor: “Daí a satisfação com a 

sua forma de vida que torna os homens pacíficos; e o amor ao país que os vincula à sua 

constituição” (ROUSSEAU, 2003, p. 184). O plano econômico de um povo, embasado na 

agricultura e na fabricação artesanal, é para Rousseau um descarte à frivolidade, ao 

comércio desmedido que reforça a desigualdades. 

A vida no campo, a qual é muito propícia à Córsega e satisfaz o gosto da 

população, faz com que as pessoas, sobretudo as crianças, suportem as fadigas do corpo, as 

doenças e se mantenham unidas, afirma Rousseau. Por meio disso, a disposição para a 

igualdade e compartilhamento dos bens produzidos, torna-se um costume para os 

camponeses, diferente das pessoas da cidade. Os filhos aprendem com os pais sobre o 

sistema rural e assim permanecem ao longo da vida integradas a um grupo pequeno de 

habitantes, mais possível no meio rural, o que Rousseau demonstra como bom, pois: 

“permite a escolha de pessoas esclarecidas” (ROUSSEAU, 2003, p. 186). Não significando 

que as cidades, no contexto corso, sejam ruins, no entanto, quanto menores as cidades e 

mais campestres forem os habitantes, mais protegidos ficarão dos riscos de degeneração da 

sociedade política. Embora, todas essas atividades se mostrem como meios de subsistência 
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são, igualmente, processos de educação que se assemelham em muito com as experiências 

livres demonstradas em Emílio. 

Assim, tanto a Córsega como a Polônia, são estados habitados por povos que 

valorizam a liberdade e a autonomia. Em ambos os lugares, Rousseau expõe a relevância 

de serem autossuficientes, em especial, no que se refere à economia, com o aprimoramento 

agrícola. Essa ideia não é uma novidade, pois ela já aparece em outras obras, notadamente 

no Emílio, e vincula-se à sua crítica a uma sociedade baseada no luxo e na aparência, cuja 

contrapartida é a desigualdade social e a opressão política. A vida simples e satisfatória do 

campo faz, segundo Rousseau, pessoas mais vigorosas e autênticas. 

 Se na Córsega encontramos povos propensos a obedecer suas leis, é porque assim 

visam conservar a sua liberdade, como mostram as afirmativas de Rousseau. O povo corso 

não tem vícios arraigados, embora preconceituosos e com uma organização social 

primária, precisam de um bom legislador que lhes guie à boa legislação. Os corsos 

diferenciam-se, em certa medida, dos poloneses, os quais se comportam de modo mais 

independente uns dos outros. Estes precisam, portanto, de estímulo voltado para a prática 

da coletividade que, junto com a liberdade, fora perdida em meio a explorações de 

terceiros. Essas distinções são pouco dignas de consideração, servem mais a título de 

curiosidade, já que as semelhanças são o que interessam na nossa análise sobre as 

exposições de Rousseau, como o fato de amarem e querem o bem-estar de sua nação, 

máximas que se mostram como ponto de partida para o projeto e considerações do autor.  

É por meio da vida simples, mas ao mesmo tempo capaz de satisfazer as 

necessidades humanas tanto no que diz respeito às condições materiais que asseguram a 

vida, sobretudo, na Córsega, quanto no que diz respeito à liberdade que advém do 

pertencimento a uma comunidade, que se insere a importância de uma educação política. A 

educação, que neste caso deve ser pública ou nacional, é exposta enquanto elemento 

essencial para uma união social, uma vez que “a educação nacional só pertence aos 

homens livres” (ROUSSEAU, 2003, p. 24). Desde o início da vida os homens deviam 

aprender a fazer jus à vida e, a começar pelo nascimento, compartilhar dos direitos de um 

cidadão. Em vista disso, Rousseau expõe sobre o papel de um bom governo ao dizer que 

esse deve atuar com mais discernimento, sobretudo, junto às crianças.  

No Tratado Sobre a Economia Política, Rousseau afirma que para a educação ser 

genuinamente pública o país deve assumir de fato o papel formativo, cuja função seria 

incumbir-se do ensino da cidadania às crianças. A educação delas, não deve estar ao gosto 
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e crítica dos pais, já que o ensino é de suma importância para uma nação, muito mais do 

que para os próprios pais. Rousseau afirma que “segundo o curso natural, a morte destes 

[dos pais] muitas vezes retira dos filhos o fruto final da educação” (ROUSSEAU, 2003, p. 

23) deixando, dessa forma, tanto as crianças quanto os pais em prejuízo, diferentemente se 

a educação política ficar a cargo do país. E, acrescenta: “teríamos menos causas para 

queixas, porque ela estaria apenas mudando seu título, e teria em comum, sob o título de 

cidadão, a mesma autoridade sobre seus filhos” (ROUSSEAU, 2003, p. 24). Logo, conclui, 

uma boa sociedade deve cuidar obstinadamente da manutenção e da restauração do 

sentimento de patriotismo, incentivando-o constantemente no povo, ou seja, levando a 

criança a compreender e enxergar-se como parte de um corpo, ligando esse entendimento a 

tudo que diz respeito à pátria. “Nos textos sobre a Polônia e a Córsega encontramos uma 

série de medidas práticas cujo propósito é fomentar, em cada membro do corpo político, o 

sentimento de unidade, de pertencimento, de integração ao todo” (REIS, 2012 p. 116).  

 

3. A educação da criança para o exercício da cidadania 

 

O exercício da cidadania é visto em Rousseau como o desfecho de toda uma boa 

educação, porque, estimula desde a tenra infância até a juventude princípios que, envoltos 

à liberdade, tornam-se capazes de promover meios para a construção de indivíduos 

autônomos. Estimular o amor às virtudes e à pátria30 fazem parte dessa educação 

apresentada nos textos rousseauístas e como consequência disso, tem-se por parte dos 

indivíduos assim educados, o governo de seu próprio coração e razão, o bom uso dos seus 

direitos civis e o cumprimento dos seus deveres políticos.  

É por essas prescrições que Rousseau assegura que a proteção para os males que se 

abateram sobre a Polônia e a Córsega não sejam repetidos. Logo, a educação deve ser 

tomada como prioridade, uma educação que objetive, através do exercício cívico o bem 

geral e a liberdade de cada membro do corpo político e que comece, sobretudo, pelas 

crianças. Portanto, outra importante característica dessa educação é que seja acessível a 

todos, remetendo à liberdade e à igualdade. Desde criança vivencia os conceitos políticos, 

já que, ao exercitar-se de vários modos, adquire meios para conhecer não apenas seu corpo, 

                                                 
30 É válido ressaltar as diferenças existentes entre a educação doméstica de Emílio e a educação pública no 

que diz respeito ao amor à pátria. No primeiro caso não há pátria, porém, existe o cuidado com a formação da 

criança do campo em fazê-la respeitadora, apreciadora do lugar que escolher para viver, o que remete ao 

mesmo princípio patriótico estimulado na Córsega e Polônia.  
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seus sentimentos e ampliar sua razão, mas também, pelos exercícios, obtém um 

entendimento de coletividade, de cidadania, especialmente, quando compartilha a 

experiência com outras pessoas.  

Rousseau assegura que o trabalho da educação abrange mudanças interiores e 

transcorre todo um plano político que ambiciona transformações na sociedade. A 

existência do homem e sua afirmação não estão ligadas a uma preferência racional, posta 

por considerações, antes, está para uma reflexão do homem consigo mesmo, com as coisas 

e com os outros semelhantes. Para o autor isso reflete coletividade, a igualdade, porém, 

anterior a isso é necessário ter liberdade para que, por meio das experiências possa 

reconhecer tais elementos e mais além, determinar-se em meio a eles, em outros termos, 

saber-se igual diante dos outros homens, agindo de forma autônoma.  

No capítulo que Rousseau dedica à educação em Considerações sobre o governo da 

Polônia, são destacadas temáticas paralelas como igualdade e a participação que reforçam 

ainda a ideia de liberdade e autonomia. Assim: 

 

Eis o ponto importante. É a educação que deve dar às almas a conformação 

nacional e de tal modo orientar suas opiniões e gostos, que se tornem patriotas 

por inclinação, paixão e necessidade. Uma criança, ao abrir os olhos, deve ver a 

pátria e até morrer não deverá senão vê-la. Todo o verdadeiro republicano sugou 

o leite materno o amor à pátria, isto é, leis e à liberdade (ROUSSEAU, 2003, p. 

25). 

 

Viver em liberdade não é algo incompatível com a igualdade assegura Becker 

(2009), ao contrário, elas devem coexistir em uma comunidade para que todos ajam pelo 

interesse comum. Tanto a liberdade quanto a igualdade se desenvolvem por meio da 

educação. “Aqui é válido lembrar a ideia de Rousseau segundo a qual a entrada no corpo 

político implica a desnaturação dos indivíduos para ocorrer de modo adequado, inclusive 

em se tratando da maneira como eles precisam ser educados, isto é, coletivamente” 

(MOSCATELI, 2012, p. 139). Em Emílio, apesar de toda a condução educativa ser 

doméstica, o intuito pelo qual perpassa a ação educativa, ainda que trabalhada 

particularmente, é a formação do homem para a convivência com seus semelhantes. 

Rousseau busca fazer isso abreviando dois pensamentos, ligando-os em uma máxima geral: 

projetar o homem da natureza dentro da sociedade. E a educação é o instrumento mais 

propício para essa recriação e transformação pessoal afirma Paiva (2008) que, 

constantemente, poderá promover transformações na sociedade.  
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Visto que a educação é um longo processo mais vale iniciar desde cedo, na 

infância. Diz Rousseau, já que “formar cidadãos não é trabalho de um só dia; para termos 

homens precisamos educá-los quando ainda são crianças” (ROUSSEAU, 2003, p. 22). O 

autor não nega o trabalhoso desafio para despertar na criança o zelo pela sua nação, a 

preferir algo comum mais que o desejo particular, todavia, o empenho educativo torna esse 

apreço patriótico habitual, em que a criança passa a considerar o sentido de sua existência 

em conformidade à existência de sua nação. Identificando-se no todo que é o seu país, 

sentir-se-á membro ativo do corpo político. Paiva (2008) diz que nas obras rousseauístas 

compreende-se: “Uma pedagogia da política e uma política a pedagogia” (p. 172). E 

embora a primeira estando incluída na segunda, o fim se dá pelo anseio da realização plena 

da formação política, assim sendo, alcançar com ela um indivíduo com capacidades de 

determinar a si, suas opiniões e que, ao fazer parte de um povo, cumpra seus atributos 

cívicos de modo autônomo e livre. 

A educação política da criança corsa ou polonesa não será pautada por discursos 

sobre princípios e leis; tal como o Emílio, essas crianças serão educadas pelo exemplo e 

pelas experimentações e práticas. As simulações feitas pelas crianças na Polônia sob a 

forma de brincadeiras, em que cada uma exerce um papel de membro do corpo civil, 

responsável por um cargo, são um dos meios que os anciãos, destinados a educar, 

encontraram para fazê-las experimentar a cidadania e assim, acostumar a criança à sua 

conjuntura. “Se a educação, os costumes, as práticas dos poloneses forem orientados 

dentro desse espírito, se desenvolverá neles este fermento” (ROUSSEAU, 2003, p. 241). 

Replica-se de forma simples, porém significativa toda a composição social, com regras, 

legisladores, votações e julgamentos, tudo a fim de que as crianças exerçam por meio de 

jogos os cargos que cumprirão quando adultos.  

O autor, nesse âmbito, afirma que o patriotismo também é um eficaz artifício 

educacional, já que importa a uma nação fazer com que todo cidadão encontre o vínculo 

entre a sua vontade particular com a vontade comum em tudo diga respeito ao bem 

comum. E esse amor pelo país precisa ser inspirado nas crianças, igualmente por meio dos 

exercícios físicos e das brincadeiras, oferecendo a elas conhecimentos sobre os aspectos 

estruturais e organizacionais de sua nação, propondo ainda que convivam uns com os 

outros coletivamente e compreendam-se iguais, mas que, sobretudo, entendam que a nação 

lhes pertence e, por isso, por ela devem zelar.  
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A educação dessa maneira se mostra análoga nas três obras de Rousseau tratadas 

nesse texto31, pois, considera que o desenvolvimento do corpo ocorre antes ao da razão, 

por isso, proporcionar e priorizar as experiências sensoriais, motoras e sentimentais reflete 

em um cuidado para com o crescimento da criança. Almeida Jr (2013) afirma sobre esse 

traçado educativo rousseauísta que: “No Emílio, assim como nas Considerações, há uma 

preocupação ímpar com o desenvolvimento de um corpo saudável e, não é demais insistir, 

tal desenvolvimento está ligado à educação negativa” (p. 127). Assim, um corpo precisa 

ser vigoroso para sobrepujar os desafios naturais e das coisas.  

É por meio desse pensamento que Rousseau afirma a ideia de construir ginásios 

para as crianças polonesas fazerem exercícios físicos, já que os considera parte 

imprescindível do processo educativo, pois, enquanto exercita-se livremente está em 

contato com as coisas, distantes dos vícios, crescem saudáveis. Rousseau postando-se a 

favor dos exercícios físicos livres, posta-se, por conseguinte, contrário ao ensino baseado 

nos discursos, nos livros, já que segundo ele, estes servem apenas para incitar a 

precocidade na criança.   

O incrementado de respeito e afeto, comprometido com a defesa das leis e 

instituições que a todos assegura as condições para uma vida em liberdade e autonomia é 

consequência do amor destinado ao corpo político, como já falamos, com isso, a educação 

infantil para a cidadania caracteriza-se pela importância do valor dado à nação. Rousseau 

diz que, o amor pelo país é o início para tornar os cidadãos virtuosos, assim: 

 

Comecemos então fazendo com que amem o seu país. Mas como poderão  amá-

lo, se para eles não tiver uma importância maior do que para os estrangeiros, e 

não lhe oferecer senão aquilo que a ninguém pode recusar? Seria ainda pior se 

não gozassem sequer do privilégio da segurança social, e se as suas vidas, 

liberdade e propriedade estivessem à mercê das pessoas dotadas de poder, sem 

que lhes fosse permitido, ou possibilitado, liberar-se do jugo das leis 

(ROUSSEAU, 2003, p. 19). 

 

O amor ao país surge da disposição que cada cidadão empenha para a consolidação 

do bem coletivo e esse, sustentado, confere a cada homem a liberdade de que precisa para 

garantir o respeito de seus direitos e sua estabilidade, pois: “a segurança dos indivíduos 

está tão intimamente associada com a sociedade política” (ROUSSEAU, 2003, p. 19). 

Rousseau afirma que na educação natural, voltada para a cidadania, as experiências 

                                                 
31 Emílio ou da Educação (2004); Considerações sobre o Governo da Polônia (2003); Projeto de Constituição 

para a Córsega (2003). 
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também estarão presentes nos ensinamentos da criança, porquanto: “Não cheguem a 

conclusões sobre a sua nação com base na experiência alheia; para se governarem, as 

melhores regras são as derivadas da sua própria experiência” (ROUSSEAU, 2003, p. 181). 

Disso decorre o patriotismo e, portanto, importa que faça parte da educação política das 

crianças a fim de que aprendam sobre tal comprometimento cívico. Um dos princípios da 

educação pública é educar as crianças conjuntamente, de modo que por meio da 

convivência e do compartilhamento elas se tornem sensíveis às leis, aos direitos e aos 

deveres que lhes cabem e, em consequência que respeitem a vontade comum.  

A educação pública envolve as crianças em modelos e artefatos que lembram 

continuamente a sua própria nação, o amor que é preciso retribuir ao que ela dedica a todos 

os cidadãos e os benefícios que destina a eles. Dessa forma, afirma Rousseau: “Não pode 

haver dúvida de que aprenderão a amar-se mutuamente como irmãos, a nada pretender que 

contrarie a vontade da sociedade” (ROUSSEAU, 2003, p. 24). Sendo assim educadas, as 

crianças tornar-se-ão, além de cidadãos, defensores exímios de seu país. Essa educação 

pública descrita no modelo para a Polônia apresenta alguns fatores comuns ao Emílio o que 

mostra, até certo ponto, que a educação doméstica não é contrária a uma educação para a 

cidadania. 

As crianças confiadas à educação pública na Polônia, por exemplo, devem se 

acostumar com a vida em comum, fortalecendo seus corpos e habituando-se a viver sem o 

esplendor das casas ricas, pois, em caso de guerras sofrerão menos, além de ter como 

desejo apenas o apreço pela estima pública, uma vez que em condições extremas este seria 

o único que teriam. Isso se assemelha com a educação de Emílio, que cresceu rodeado 

apenas pelo necessário à vida, não possuiu riquezas, requinte para não tornar-se frágil, 

iludido. Disso deriva uma das regras dos jogos públicos, fortificar o corpo e preparar o 

espírito para necessidades concretas. 

Para dirigir o processo educacional no estado, importa o respaldo da autoridade, ou 

seja, o encargo do professorado cabe aos mais velhos, pois, sendo já cidadãos experientes 

poderiam, pelo exemplo e sabedoria, melhor contribuir com o processo, assim:  

 

Que a coragem seja ensinada por guerreiros ilustres, curvados pelo peso dos seus 

louros; que a justiça seja ensinada por magistrados idôneos. Mestres como estes 

conseguirão fazer sucessores virtuosos, transmitindo às gerações futuras, de 

época para época, a experiência e o talento dos governantes, a coragem e a 

virtude dos cidadãos e a emulação geral de viver e morrer pelo seu país 

(ROUSSEAU, 2003, p. 25). 

 



84 

 

O interessante sobre o professorado32 polonês, afirmado por Rousseau, são aqueles 

que o exercem. Eles não devem admiti-lo como uma profissão, tão pouco exercer esse 

trabalho por muito tempo. Deve por coerência, no caso da Polônia e também da Córsega 

serem mais velhos e, portanto, mais sábios. “E depois de exercer com sucesso essa função 

durante alguns anos, que estejam todos destinados a ocupações menos trabalhosas e mais 

brilhantes, embora não mais importantes ou honradas.” (ROUSSEAU, 2003, p. 238). Isso 

traz à lembrança o preceptor de Emílio, uma vez que é igualmente uma figura exemplar, 

uma pessoa, mesmo que jovem dotada de sabedoria e força, que supre, em outros termos, 

tudo aquilo que a criança ainda não possui. Se Rousseau adverte para que o ensino não se 

transforme em profissão é porque a única situação permanente de cada um deve ser a 

própria cidadania. Nas Considerações sobre o Governo da Polônia, Rousseau diz que: 

“Nenhum homem público polonês deve ter qualquer situação permanente além da de 

cidadão. Todos os cargos que ocupe, devem ser considerados nada mais do que provas, 

degraus” (ROUSSEAU, 2003, p. 238). Assim, todas as outras atividades são irrelevantes 

perante a situação de ser um cidadão. 

Por fim, uma nação bem governada cuidará para que sua população viva livre e 

exerça o patriotismo e isso deve começar com as crianças. Seus professores devem guiá-las 

não apenas pelos conceitos, também com os exemplos e a vivência da cidadania. “A vida 

política exige compartilhamento, exige que cada um reconheça a si mesmo e aos demais 

como membro de um corpo coletivo. Sem este compartilhamento não haverá bem público, 

nem corpo político” (REIS, 2012 p. 115), logo, o oposto disso seria a indiferença entre os 

concidadãos, mantendo os interesses particulares mais fortes que os interesses comuns, 

gerando guerras, desafetos e crises.  

As ocasiões de celebrações públicas devem ser momentos de convivência cívica 

dos quais as crianças desfrutem muito. “Muitos espetáculos ao ar livre” (ROUSSEAU, 

2003, p. 234) para que dessa forma, a criança se mostre em força, graciosidade e aptidão ao 

seu povo e que todos possam partilhar dos melhores predicados, uns dos outros. Por outro 

lado, deve ser evitado tudo o que isole o cidadão dos demais e obscureça o bem público, 

bastante costumeiro nas grandes sociedades do seu tempo: “Para dar um bom exemplo, é 

necessário abolir as diversões comuns das capitais: o jogo, o drama, a comédia, a opera. 

Que seja abolido tudo o que distraia, os isole, faça-os esquecer a pátria e os seus deveres” 

                                                 
32 “Seria até melhor que nem sequer existisse a profissão de pedagogo, já que compete a todos agir, no dia a 

dia, como se fossem professores de virtude cívica com os quais os jovens têm lições a aprender” 

(MOSCATELI, 2012, p. 138). 
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(ROUSSEAU, 2003, p. 233). Com isso o autor assegura a primazia dos jogos, das 

experiências e brincadeiras, sobretudo, em grupos, sendo essas públicas e peculiares ao 

estilo de seu povo.  

Tornar-se parte de um corpo político implica convivência em liberdade e igualdade, 

e para a criança, em sua formação cívica, nota-se que os exercícios físicos são 

considerados de grande importância em sua educação para a cidadania. Assim, Rousseau 

recomenda aos poloneses: “devem ser feitos exercícios agradáveis, satisfazendo a 

necessidade do organismo que, ao crescer, precisa agitar-se, em uma atividade que neles 

não se limitará a isso” (ROUSSEAU, 2003, p. 239).  Não é somente porque traz saúde ao 

organismo, mas também pelo efeito moral, ajudando no impedimento dos vícios, na 

confirmação da vivência livre e no compartilhamento com os semelhantes. Os exercícios 

que vigoram o corpo ajudam no bom desempenho da vida civil também.  

 É necessário conferir ao aprendizado certa disciplina e concentração, a fim de que 

nenhuma criança que faça o que quer, o faça de modo apressado, aborrecido, obrigatório. 

As brincadeiras, os jogos e os exercícios corporais proporcionam isso. Deve haver prazer 

por parte da criança em experimentar. Do mesmo modo que em Emílio os exercícios 

físicos são um meio de ação da educação natural para torna-lo vigoroso e capaz de juízo 

correto, a formação de um cidadão virtuoso e independente vale-se do mesmo método para 

fazer o futuro cidadão apto para suportar as oscilações não apenas do clima, mas também, 

do convívio social. Junto a isso, a formação geral que projeta o jovem a resistir às 

dificuldades dos centros corrompidos. 

Rousseau recomenda às crianças polonesas e corsas, tal como no Emílio, que 

brinquem juntas uma das outras, sendo assim, deve haver brincadeiras coletivas, e, 

principalmente, públicas, de forma que haja sempre um objetivo comum que todos 

almejem e que sejam estimuladas ao conjunto. Mesmo no caso da Polônia, onde a 

instrução doméstica ou particular não é eliminada, Rousseau diz ser necessário haver 

momentos de atividades conjuntas com outras crianças acompanhadas pelos pais, 

professores e demais cidadãos. Os jogos devem ser sempre coletivos e públicos: “com 

efeito, não se trata aqui apenas de ocupar essas crianças, de dar-lhes uma constituição 

robusta, tornando-as sadia; é preciso habituá-las desde cedo às regras, à fraternidade, à 

competição” (ROUSSEAU, 2003, p. 239), ou seja, as crianças devem se expor ao coletivo 

do qual fazem parte, para assim, conhecê-lo e integrarem-se sentindo que fazem parte do 

grupo. 
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As crianças, na Polônia devem participar de espetáculos cívicos como exercícios, 

nos quais sejam expostas ao público, que simulem a composição e organização de sua 

sociedade para que então se acostumem com o outro e com o desempenho de papeis 

cívicos. Nessa educação é preciso conter brincadeiras que faça a criança encenar uma 

ocupação em cargos públicos, em uma instituição legítima para se habituar ao plano social 

do qual faz parte. Isso estimulará o aprendizado sobre pátria, leis, tudo que é interessante a 

um cidadão: “um dia irão dirigir os assuntos públicos da nação, nos mesmos cargos que 

exerceram inicialmente de brincadeira” (ROUSSEAU, 2003, p. 240).  

Para a educação política é primordial o compartilhamento que, assim como nas 

atividades lúdicas, deve existir em todas as outras ocasiões de convivência entre os 

membros da sociedade. Mas, para tanto, requer-se homens livres, porque apenas esses 

valorizam o bem-estar de uma convivência, pois sabem que ela só é possibilitada através 

do apreço às leis que garantem que nenhum homem viva sob domínio de outro. Por isso, a 

educação pública “só é adequada a homens livres, pois só eles podem ter uma existência 

coletiva e são verdadeiramente disciplinados pela lei” (ROUSSEAU, 2003, p. 237). A 

liberdade do cidadão de um estado legítimo requer a presença da coletividade e a 

participação de cada um. Nesse sentido podemos entender a afirmação de Rousseau no 

capítulo IV de Considerações sobre o governo da Polônia que um indivíduo sozinho não 

representa nada perante uma sociedade, entretanto a existência coletiva reconhecida pelas 

leis está ligada à liberdade dos indivíduos que compõem a sociedade e, não obstante, ao 

exercício da cidadania.  

Por outro lado, nenhuma sociedade pode ser tão abrangente que seus membros não 

se reconheçam entre si a partir do compartilhamento de características, valores, história 

comum. No capítulo III das Considerações Rousseau afirma que aqueles indivíduos 

criados em um contexto nacional, mas que não possuam consciência desse fato, parecem 

pertencer a lugar nenhum, pois nada expressa vínculo ou cidadania, logo: “O que quer se 

diga, não há mais franceses, alemães, espanhóis, ou mesmo ingleses: há somente europeus” 

(ROUSSEAU, 2003, p. 231). Essa indistinção entre os indivíduos, no pensamento do autor, 

é um erro, pois é preciso estimar e respeitar cada povo em suas especificidades. 

Em vista disso, Rousseau busca no texto sobre a Polônia inculcar nos jovens a 

nacionalidade que os diferencie de outros povos, isso estimulará o amor pelo seu país. 

Dessa maneira: “Eles terão assim um vigor que suplantará o jogo abusivo de preceitos 

vãos; e farão, movidos pela preferência, o que nunca é feito bastante bem apenas por dever 
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ou interesse” (ROUSSEAU, 2003, p. 231). O amor dedicado ao seu país estimula a 

obediência às leis, à participação, disto origina poder e prosperidade à pátria.   

Para que tais elementos se tornem práticas habituais na vida dos indivíduos eles 

devem ser educados para tanto desde a infância. “Fazer-se cidadão, longe de ser algo 

natural ou espontâneo exige esforço” (REIS, 2012, p. 82). As simulações feitas pelas 

crianças ao ar livre e frente ao público da sociedade da qual fazem parte, tal como descritos 

nos tratados sobre a Córsega e a Polônia, são espetáculos que funcionam como um método 

pedagógico. Visa ensiná-las a conviverem entre si. Estimulam, por meio do divertimento e 

do fortalecimento do corpo, o interesse no funcionamento do corpo civil, aos cargos 

públicos e à participação cidadã.  

O aprendizado infantil da cidadania se faz por meio de exercícios físicos, jogos e 

brincadeiras, típicas do seu universo, para que assim a criança desenvolva os princípios 

que norteiam um estado legítimo. Todo esse decurso educativo de Rousseau tem por 

aspiração a formação de um homem de corpo e espírito livre e aprimorado, capaz de 

entender e governar a si mesmo, suas prioridades e suas incapacidades, em outros termos, 

visa à formação de um homem autônomo. E ao afirmar a ideia de uma educação de 

característica nacional, como vimos, tem em vista, evitar a unificação de povos, que exclui 

o patriotismo no coração de cada membro do povo.  
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CONCLUSÃO 

 

O vir-a-ser da autonomia: o desfecho da educação rousseauniana 

 

Partimos da hipótese de que a educação livre é capaz de formar um sujeito 

autônomo, alguém que determina a si mesmo. Ao estudarmos o desenvolvimento de uma 

criança crescendo livremente pelos princípios da educação natural, compreendemos porque 

Rousseau afirma que ela torna-se capaz de um olhar amplo sobre o mundo e apta a julgá-lo 

e agir de acordo com sua opinião. O que se percebe enquanto objetivo ou finalidade da 

educação natural de Rousseau é a preparação adequada do homem para viver, onde quer 

que ele defina, mantendo em si as disposições naturais, uma vez que, são referências 

educativas nas obras de Rousseau, e a liberdade o fundamento da ação de educar. Assim, 

os indivíduos educados desde criança nesses preceitos querem e buscam aquilo de que 

necessitam, logo, são livres, dispensam influências alheias, agem segundo a própria 

determinação, consequentemente, são autônomos.  

A educação das sensações e sentimentos aparece, em Rousseau, por meio de 

experiências e brincadeiras que desenvolvem exercícios físicos voltados para o cuidado da 

saúde, estimulam o raciocínio, despertam a curiosidade, apuram os sentidos, estimulam o 

gosto e a valorização da educação pelas coisas. Com isso, a educação natural desponta 

tornando-se a maneira pela qual a criança constrói subsídios fundados na liberdade para 

reconhecer-se e, em seguida, atuar com autonomia em busca da realização de suas 

preferências. Tendo a liberdade contextualizada nessas experiências há, portanto, um 

caminho aberto para a construção de uma posição de autogoverno, já que incentiva a 

criança a seguir sua espontaneidade, pressuposto que aparece ligado às suas capacidades 

próprias, instigadas em todos esses experimentos. 

Procuramos argumentar, ao longo da dissertação, que a liberdade proposta no 

contexto da educação natural para a criança proporciona aos infantes conhecimentos 

aprofundados sobre si mesmos preparando-os para deliberar com coerência sobre suas 

ações. A liberdade, que quase se confunde com independência, estimula a criança a 

aprender com seus próprios esforços e de maneira simples, através de experiências 

cotidianas em que suas carências e interesses sejam expostos. Respondendo aos desafios 

colocados a ela ao longo de seu crescimento, a criança desenvolve-se alcançando o 
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desígnio final do processo educacional: a autonomia. Essa aparece no pensamento de 

Rousseau como uma construção a partir da liberdade. 

Lembrando que a liberdade em Rousseau é condição primordialmente humana e 

que, os homens desde a sua origem agem em busca disso, ou seja: “por um ato de 

liberdade” (MONTEAGUDO, 2009, p. 305), a formação de um indivíduo para torná-lo 

autônomo adquire fundamentos em princípios que abrangem a liberdade. A liberdade 

vivida no período infantil prepara a pessoa para a autonomia na vida adulta. Batista afirma 

que: “O sujeito do conhecimento é o que julga, prevê, raciocina, tal como afirma 

Rousseau” (BATISTA, 2011, p. 5). Esse homem de quem Batista fala, é um homem livre, 

porque conhece a si mesmo e sua posição no mundo. Crescendo de forma livre, de modo 

que “nada será aceito pela imposição da autoridade; a prova de seus sentidos e o 

chamamento de seus desejos serão suas autoridades” (BLOOM, 1990, p. 133), a autonomia 

será o resultado. Em meio a um mundo social e natural, expõe Allan Bloom, Rousseau nos 

apresenta de modo diversificado sua proposta educacional, destacando experiências livres 

e formas específicas de ensinar a criança a desenvolver-se nos aspectos que propiciam o 

autoconhecimento e a segurança de dirigir a si mesma.  

 Sobre isso, Monteagudo reafirma que a busca dos indivíduos por aquilo de que 

precisam é um ato livre que, estimulado, os ajudam no autogoverno. Por essa razão alguns 

postulados rousseaunianos asseguram a liberdade da criança por meio da compatibilização 

de suas forças às suas necessidades, a fim de que haja equilíbrio entre suas vontades e suas 

capacidades para que não se sintam submetidas à vontade de outrem.  Rousseau afirma, já 

no primeiro livro do Emílio: “Que ela não saiba o que é obediência quando age, nem o que 

é dominação quando agem por ela” (ROUSSEAU, 2004, p. 83).  

Um exemplo disso é quando Emílio, após ter aprendido sobre astronomia 

analisando as oscilações solares e lunares, em longas atividades noturnas, ao se perder na 

floresta, descobre o caminho de sua casa por meio dos conhecimentos que adquiriu sobre 

os astros. Por meio deste exemplo queremos destacar, por um lado que o conhecimento de 

astronomia, bem como todas as outras ciências, longe de ser uma lição infligida por 

professores em uma ocasião errada do desenvolvimento faz parte dos saberes prazerosos; 

por outro lado, que o olhar para o céu e as estrelas pode ser convertidos funcionalmente 

para a vivência da própria criança, estimulando-a à curiosidade, à segurança de si e à 

capacidade tomar decisões por si mesma. O exemplo mostra que, no universo infantil 

Emílio é capaz de julgar e determinar sua ação em acordo consigo mesmo. Essa 
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capacidade de autodeterminação ou de estatuir a regra da própria ação é autonomia. 

(MONTEAGUDO. 2009, p. 306).  

No Emílio, Rousseau diz da importância de conhecer a criança desde seu 

nascimento e proporcionar liberdade ao seu agir; apresenta elementos de um processo de 

ensino-aprendizagem de livres expressões, exaltando toda a possibilidade de 

desenvolvimento da infância.  A autonomia passa a integrar o processo educativo desde o 

momento em que é considerado que a criança tem algo a dizer, que suas expressões são 

interessantes, seja como brinca ou como pensa, fala ou se organiza, pois, dessa maneira, 

ela tem a oportunidade de conhecer a si mesma, ao seu meio e ao seu semelhante. A 

autonomia em Rousseau se dá, portanto, por meio das experiências livres provocadas pela 

educação natural: “Não me canso de dizer: colocai todas as lições dos jovens em ação e 

não em discurso; nada aprendam pelos livros daquilo que a experiência possa ensinar-lhes” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 350). Conforme apreende sobre si mesma, sobre suas carências e o 

modo de satisfazê-las, compreende com amplitude o que lhe agrada e convém, isso 

fomenta as primeiras manifestações de autonomia vividas ainda na infância.  

As brincadeiras são exercícios por meio dos quais as crianças expandem seus 

espaços de descobertas e de socialização, que se propagam para toda a vida e em qualquer 

ambiente, o que faz das experiências coletivas fortes estímulos para o desempenho de 

atitudes autônomas. Esse aprendizado depende também do respeito às capacidades que as 

crianças possuem no momento. Se Emílio compartilhou seu doce predileto, prêmio de uma 

competição com outros meninos, é porque assim decidiu por si mesmo. Contudo, essa 

decisão é fruto de um longo aprendizado, que envolve desde capacidades físicas para 

ganhar a corrida, o conhecimento das regras da competição, o saber da derrota, o prazer de 

compartilhar.  

Se a criança, desde que nasce, é incitada a fazer apenas aquilo de que carece, 

obedecendo a si mesmo, às suas prioridades, isso resulta em autodeterminação. A educação 

da criança se propaga no meio coletivo e a prepara, mesmo na infância, para as ações 

cívicas. Assim como Emílio, que não é um selvagem isolado dos demais, as crianças 

corsas e polonesas brincam, jogam livremente e pouco a pouco desenvolvem suas 

faculdades de julgar e sua capacidade de decidir e agir por si mesmas. As regras dos jogos 

assemelham-se às regras sociais e preparam as crianças, na medida em que a coloca em 

relação com os outros tornando-a consciente do bem comum e comprometida com ele por 

decisão própria, ou seja, a partir de ações autônomas. 
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O homem como ser livre, nas obras rousseauístas, tem sua existência em constante 

desenvolvimento através do qual sua opinião, vontades e preferências se mostram. Esse 

desenvolvimento é substancial na educação natural, tem todo potencial na infância e visa 

preparar a criança para, no futuro, determinar-se ao desempenhar suas ações perante um 

corpo social. Para Rousseau não existe imprecisão sobre o fato dos indivíduos educados de 

acordo com a natureza tornarem-se autônomos, uma vez que são instigados a pensar por si 

mesmos, assim sendo: “Rousseau emprega o conceito de natureza para afirmar uma certa 

autonomia de seu aluno” (MARUYAMA, 2001, p. 31).  

Assim, a infância, na qual força e robustez estão diretamente vinculadas à 

capacidade de juízos sensatos, “chega à exaltação do moleque sujo, cerrado e si mesmo, 

cheio de contusões, ignorante, feliz e livre, pois lhe foi permitido – e ele permitiu-se – ser 

autônomo” (BATISTA, 2011, p. 3). O contrário disso, a obediência, a lição decorada, a 

aparência, a etiqueta leva à heteronomia, pois aquele que não sabe de si, não conhece suas 

inclinações e capacidades, fica à mercê seja da escravidão por outrem, seja por desejos 

fortuitos.   

Rousseau nos fala de autonomia com muita propriedade, demonstrado a intenção 

final de sua conjectura teórico-educativa. O aluno da natureza sobre o qual escreve no 

tratado de educação, as crianças polonesas e corsas exercitam-se desde muito cedo para 

aprenderem a serem suficientes a si mesmas, sem laços ou dependências de cunho pessoal, 

apenas laços que rementem à coletividade, à junção de forças que visa o bem geral, sendo 

assim, são livres e disso desponta a capacidade para agirem segundo suas escolhas e 

autolegislação, que é autonomia. Conclui-se, portanto, que as afirmações de Rousseau 

sobre autonomia a designa como a ação própria de um indivíduo para decidir sobre si por 

meio dos juízos, os quais são capazes de ter, após passar toda a infância e boa parte da 

juventude aprendendo a partir das experiências livres juntamente com os desafios impostos 

pelas três educações, sobre sua força, aprimorando-a, descobrindo a respeito de seus 

sentidos, acostumando-se e aprendendo com as dores do crescimento, amando a si e ao 

semelhante.  
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