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RESUMO
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O objetivo deste trabalho é analisar alguns aspectos relativos à questão da 

educação na obra de Rousseau. No primeiro capítulo, analisaremos a educação da 

natureza tal qual foi elaborada no Emílio. Nesta obra, Rousseau reflete sobre o 

desenvolvimento da criança e propõe objetos e formas de abordagem adequadas às 

diferentes idades. Desde exercícios físicos até a inserção de Emílio no mundo da 

moral e da política, momento fundamental, pois coroa todo o processo formando o 

homem da natureza.

No segundo capítulo analisamos a educação pública exposta por Rousseau 

nas Considerações sobre o governo da Polónia e no Economia Política. Esta 

forma de educação está fundada nos mesmos princípios pedagógicos do Emílio, 

isto é, para cada idade um objeto e uma forma de abordagem que lhe é propícia. 

Contudo, a educação pública se diferencia da educação da natureza no que se 

refere ao seu caráter coletivo, mas fundamentalmente porque é própria aos povos 

livres, ao passo que aquela do Emílio não passa de um recurso para salvar uma 

alma em meio à corrupção.

No terceiro capítulo, propomos uma interpretação da obra do legislador 

como sendo uma obra educacional, porque transforma os homens ao levar o amor 

de si a se transformar em amor à pátria, impedindo-o de se tomar amor-próprio. 

Este processo de transformação é o próprio espírito de sua obra tal como, segundo 

Rousseau, realizaram Moisés, Licurgo e Numa, pois suas leis tinham por objetivo 

afeiçoar os cidadãos entre si e à pátria. Este é o único meio de tornar um povo de 

fato livre, pois dá às almas uma forma nacional fazendo de um grupo de homens 

uma nação.
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No bojo da discussão sobre as possíveis leituras da obra de Rousseau, 

Starobinski percebe duas correntes principais: na primeira, estariam Hegel, Engels 

e Marx. Esta leitura supõe que o Contrato Social seja o complemento do Segundo 

Discurso. Neste, a história da humanidade não aponta para um fim esperançoso, ao 

contrário, se há reação contra os opressores, tal reação é incapaz, por si mesma, de 

gerar a igualdade e a justiça. Na primeira daquelas obras, porém, o que está ausente 

é justamente esta história da humanidade. A sociedade perfeita e igualitária do 

Contrato não é pensada como superação de uma sociedade anterior, imperfeita. 

Sob outro aspecto, também não apontaria as formas de ação necessárias para se 

passar de um estado para outro, isto é, de um estado de desigualdade, para um 

estado de igualdade oriundo de uma ação efetiva dos homens. Por isso, o Contrato 

teria “um caráter inaugural, mas não revolucionário”.1 Se no Segundo Discurso 

ocorre uma “negação da negação”, que denuncia a desigualdade, mas não deixa 

esperança; no Contrato há um modelo de sociedade justa, mas não se aponta como 

é possível passar, historicamente, da injustiça para a justiça. Enfim: “O pacto social 

não se cumpre na linha de evolução descrita pelo segundo Discurso, mas em uma 

outra dimensão, puramente normativa e situada fora do tempo histórico. Parte-se 

do começo legítimo ex nihilo, sem se colocar a questão das condições da realização 

do ideal político.” O problema central seria, portanto, o da revolução: no Segundo 

Discurso ocorrem as revoluções, mas elas são incapazes de gerar uma igualdade 

permanente, são momentâneas. No Contrato Social, porém, não há qualquer

1 Starobinski, J. - A Transparência e o Obstáculo, São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 42.
2 idem, ibidem.
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indicação de como poderiam ocorrer as mudanças que levariam a sociedade 

desigual até a igualdade estabelecida por ele; faltaria dizer como se faria esta 

revolução.

A segunda corrente teria como leitores, Kant e Cassirer.' Esta propõe uma 

leitura da obra de Rousseau como um todo coerente, no qual a síntese entre os 

pólos da desigualdade se daria, não pela revolução, mas pela educação. 

Independente da forma da síntese, o objetivo final da obra de Rousseau tem o 

mesmo teor segundo as duas interpretações: “... a reconciliação da natureza e da 

cultura em uma sociedade que redescobre a natureza e supera as injustiças da 

civilização.” As diferenças de interpretação entre estas correntes são autorizadas 

pelo fato de que Rousseau não teria deixado qualquer referência à ligação entre o 

Segundo Discurso e o Contrato Social. Neste vácuo, caberia ao leitor exegeta 

encontrar o elo entre as duas obras. Se na primeira leitura a síntese se daria pela 

revolução, na segunda, como vimos, é a educação que as sintetiza. Sendo assim, a 

leitura da segunda corrente optaria por levantar como ponte entre aquelas duas 

obras as teorias pedagógicas de Rousseau: O Emílio traria os princípios da 

educação da natureza ao passo que as Considerações e o Economia Política os 

princípios da educação pública. O conflito essencial se dá entre a natureza e a 

cultura, pois da desarmonia entre ambas nasce o mal, como havia sido denunciado 

no Primeiro Discurso. Contudo, a educação e o direito político poderiam restaurar 

o elo e permitir que a cultura não fosse a negação da natureza. O reino do imediato 

é instaurado pela educação, mas não o imediato da natureza: “imediato primitivo 

da sensação ou do sentimento”4, como sugere a ironia voltairiana sobre a “vontade 

de andar de quatro”. Tratar-se-ia de resgatar um segundo estatuto do imediato, este

3 idem, ibidem.
4 idem, p. 43.
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sim, fundamental; que poderia levar os homens para além da natureza. Trata-se do 

“imediato da vontade autónoma e da consciência racional”5. Assim, : 

perfectibilidade permite aos homens progressos que aos outros animais são 

negados, a consciência coroa este processo: “Consciência! Consciência! instinto 

divino, voz celeste e imortal; guia seguro de um ser ignorante e limitado, mas 

inteligente e livre; juiz infalível do bem e do mal, que tornas o homem semelhante 

a Deus, és tu que fazes a excelência de sua natureza e a moralidade de suas ações; 

sem ti nada sinto em mim que me eleve acima dos bichos, a não ser o triste 

privilégio de me perder de erro em erro com a ajuda de um entendimento sem regra 

e de uma razão sem princípios.”6 Diante da consciência, a natureza sem a cultura 

não tem qualquer interesse, mas o entendimento sem regras e a razão sem 

princípios não são os únicos frutos que a cultura pode gerar. Se há velamento e 

obscuridade, não foram gerados pela cultura somente, mas por uma sociedade 

desigual e corrompida que gera uma cultura de máscaras, na qual se fala de um 

jeito e se age de outro. O natural a ser resgatado não é o da primeira parte do 

Segundo Discurso, mas o do Emílio', assim como a cultura a ser resgatada não é a 

da segunda parte do Segundo Discurso, mas a do Contrato Social.

“Revolução ou educação: esse é o ponto capital sobre o qual se opõem essa 

leitura ‘marxista’ e essa leitura ‘idealista’ de Rousseau, uma vez estabelecido o seu 

acordo sobre a necessidade de uma interpretação global de seu pensamento 

teonco.” Nossa leitura se volta, portanto, para a questão da educação’, que 

representaria o elo entre a natureza e a cultura. Num primeiro momento, 

analisaremos a educação da natureza, cujos pressupostos estão no Emílio, ou seja,

se a

3 idem, ibidem.
Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1992, p. 38.
Starobinski, J. - A Transparência e o Obstáculo, op. cit., p. 43.
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examinaremos a natureza a ser resgatada e os recursos pedagógicos para que a 

educação da natureza se torne possível. Para tanto, é imprescindível estar atento 

para o desfecho da obra, na qual Emílio reencontra a sociedade, pois não fora 

educado para “viver numa floresta”. Num segundo momento, nossa análise se volta 

para os pressupostos da educação pública. Pelo fato de ser coletiva e não 

individual, vários elementos deverão se opor quando comparados os dois gêneros, 

suscitando procedimentos pedagógicos diferenciados. Porém, a diferença mais 

evidente entre os dois gêneros de educação está nos seus fundamentos. A educação 

da natureza não encontra lugar entre os povos livres, pois a estes só cabe a 

educação pública. A educação da natureza seria desnecessária em Esparta ou 

Roma, mas é o melhor que aquela “terna e previdente mãe” pode oferecer ao seu 

filho em meio à corrupção. Por outro lado, Emílio é o que há de melhor para se 

oferecer a uma sociedade corrupta. Todavia estes dois processos têm princípios 

comuns. Trata-se de se reconhecer em ambos que o processo de educação das 

crianças e dos jovens deve respeitar o ritmo da natureza; que ela demarca o 

caminho a ser percorrido e que é o objeto a ser resgatado no final, evidentemente, 

não mais como natureza pura, mas permeada pela consciência. Assim, os recursos 

pedagógicos empregados na educação de Emílio e dos jovens poloneses partem das 

mesmas premissas: a cada época um tipo de objeto a ser apresentado e um tipo de 

abordagem adequada; os cuidados para com o corpo, não para protegê-lo apenas, 

mas para fortalecê-lo; os lentos, mas seguros, desenvolvimentos da imaginação e 

da razão; a política. Destaca-se, como princípio, a educação negativa, elemento 

fundamental para se promover aquele resgate da natureza.

Há ainda uma terceira abordagem da educação: a obra do legislador. Esta 

apresenta um caráter educativo porque transforma os homens e, tal qual a 

educação da natureza e a pública, muda os rumos da natureza para direcionar as
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Analisaremos, também, a obra de Rousseau-legislador na Polónia. Mesmo 

que a Polónia estivesse em anarquia, Rousseau julgou que era possível legislar 

para este país. Uma vez aceitando a tarefa, põe-se a considerar os aspectos 

próprios das condições naturais e culturais deste país, pois não cabe ao legislador 

fazer “leis boas em si”, mas boas para aquelas condições. Por isso, ora mais, ora 

menos, as Considerações se afastam do Contrato Social. Este fornece os princípios 

do direito político que servirão de escala, o Emílio fornecerá os princípios 

pedagógicos relativos à educação dos jovens, e o Economia Política, os princípios 

que devem nortear a educação pública. Com a realidade histórica e a teoria foi 

possível elaborar uma legislação para a Polónia, ou seja, o legislador ressalta a

tendências do homem para com a consideração do todo: a sociedade. A condição 

sine qua non para a realização de sua obra é a idade dos povos. Há povos ainda 

bárbaros que não estariam aptos para receber leis; e povos decreptos, nos quais os 

vícios ultrapassaram em força as virtudes e que, por isso, não poderiam suportar o 

jugo de leis.. Para propor uma legislação, o legislador deve verificar se o povo se 

encontra a meio caminho entre os extremos apontados acima, mas de qualquer 

forma não deve se preocupar em fazer uma constituição que dure para sempre; é 

preciso ter em vista que nada da natureza humana é eterno: “Tal é a tendência 

natural e inevitável dos governos, mesmo dos mais bem constituídos. Se Esparta e 

Roma pereceram, que Estado poderá durar para sempre? Se quisermos formar uma 

instituição duradoura, não pensemos, pois, em torná-la eterna. Para ser bem 

sucedido não é preciso tentar o impossível, nem se iludir com dar à obra dos 

homens uma solidez que as coisas humanas não comportam”8 Estes são, 

marcadamente, os limites da ação do legislador.

g
Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, in: Os Pensadores, São Paulo, Nova Cultural, 1991, p. 102.
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Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia e sua reforma projetada, São Paulo, 
Brasiliense, 1982, p. 31.

10 Nascimento, M. M. - Opinião Pública e Revolução, São Paulo, EDUSP e Nova Stella, 1989, 
p.105.
11 idem, ibidem.

ou uma “fisionomianecessidade de se estimular o verdadeiro patriotismo

nacional”9 que distinguirá os poloneses de todos os outros povos, pois uma vez 

identificados com um outro objeto além de si mesmos, a pátria, os homens não 

seguirão a tendência da natureza; esta é a desnaturação que deve operar o 

legislador. Para tanto, não deve o autor da legislação supor que a atuação direta 

sobre a razão dos homens seja o bastante para a aceitação das novas leis: “Se é 

verdade que o Legislador encarna a Razão, não é menos certo que, na sua ação, 

não deve limitar-se simplesmente à revelação da ordem natural, tornando patente, 

para a maioria dos homens, o bem que devem amar. Esta simples revelação seria 

suficiente se a vontade dos homens fosse reta: do simples conhecimento do bem 

seguir-se-ia, então, automaticamente, o amor à ordem.”10 Assim, dar uma 

legislação a um povo, não é esclarecê-lo acerca das vantagens de sua legislação, 

não porque a razão não seja suficiente, mas é porque, colocando sempre seu 

interesse acima do interesse geral, os homens não mais conseguem ver o que é o 

seu bem. Assim, Salinas explicita: “Para que a ação do Legislador seja eficaz é 

necessário, em consequência, que ela se faça de forma a comprometer a própria 

vontade dos homens, a alterar o seu querer, dando-lhe a direção adequada. Instituir 

um povo não é assim simplesmente esclarecer o seu entendimento limitado, livrá- 

lo de seus preconceitos, mostrando-lhe a verdade. Trata-se de agir igualmente, 

sobre a vontade dos homens (...) Ainda que a vontade geral seja sempre boa, é 

necessário que o bem seja revelado e, por outro lado, mesmo que o bem seja 

conhecido, é ainda necessário retificar a vontade dos particulares.”11
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No primeiro capítulo, analisaremos os princípios fundamentais da educação 

da natureza destacando alguns aspectos da noção de natureza no Discurso sobre a 

desigualdade e no Emílio a partir da metáfora da estátua do deus Glauco. Após 

isto, acompanharemos o desenvolvimento do homem natural, seu corpo, suas 

paixões, suas faculdades. Por fim, a educação moral e política de Emílio que o leva 

a se tornar cidadão. No segundo capítulo, compararemos a educação da natureza 

com a educação pública sob dois pontos de vista: no primeiro, vemos o que elas 

têm de diferente, isto é, em que circunstâncias levariam à aplicação de uma ou 

outra. No segundo momento, vemos o que elas têm em comum, isto é, quais são os 

princípios que estão presentes tanto numa como noutra. No terceiro capítulo

Por fim, o legislador deve abordar o delicado problema das relações entre 

religião e política. Para Moisés, Licurgo e Numa, este problema foi mais simples, 

porque para seus povos o Deus ou os deuses eram nacionais, assim religião e 

Estado se fundiam num só corpo. Contudo, como ressalta Rousseau o 

cristianismo, ao surgir, dividiu os reinos em espiritual e terreno. A consequência 

mais direta disto foi a impossibilidade de os Estados modernos resgatarem aquela 

sólida unidade dos povos antigos. Porém, no Contrato Social há indicada uma 

forma de se lidar com esta delicada relação: trata-se da criação de uma Religião 

Civil. Seus artigos não tratariam de questões teológicas, mas de sociabilidade. Não 

se trataria de se instituir uma religião oficial de Estado, muito menos de se criar um 

Estado teológico. O propósito de se instituir alguns princípios religiosos para o 

Estado tem por função ocupar um espaço que não deverá ficar vago, pois senão, 

qualquer religião particular poderia aspirar a se tornar oficial. Se alguém 

perguntasse, por fim, quais são as posturas religiosas do Estado, poder-se-ia 

responder, com base na religião civil, que é a de liberdade de culto, desde que ser 

fiel não implique, de forma alguma, em ser mau cidadão.



12

analisaremos o tema do legislador em Rousseau, e colocaremos em evidência uma 

característica fundamental: seu aspecto educacional. A obra deste homem 

extraordinário não é apenas política, mas também moral. Assim, o legislador não 

dá leis que somente organizem toda a sociedade, mas leis que formem os homens, 

ou melhor leis que os transformem. Este caráter transformador, é próprio da noção 

de educação em Rousseau. Por isso, a obra do legislador é uma obra que se atém ao 

todo da sociedade e a cada homem em particular; e está no âmbito da política e da 

moral. Enfim, como adverte Rousseau no Emílio-. “É preciso estudar a sociedade 

pelos homens, e os homens pela sociedade: os que quiserem tratar separadamente 

da política e da moral nunca entenderão nada de nenhuma das duas.”12

1 * Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 266.
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13 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 
in: Os Pensadores, São Paulo, Nova Cultural, 1991, p. 227.
14 idem, ibidem. Esta metáfora da alma humana comparada ao deus Glauco, que foi inspirada em 
Platão, está registrada da seguinte forma na República: “Nós vímo-la (a alma) seguramente num

Podemos dizer que a obra de Jean-Jacques Rousseau tem como objeto 

principal o homem, pois em todos os temas por ele tratados, seja a política, seja a 

religião, ou a estética, este permanece como centro de suas reflexões. Não se trata, 

porém, do homem enquanto indivíduo isolado e sim do homem enquanto ser que é 

capaz de engendrar a própria história e transformar a si mesmo. Para conhecer a 

história é preciso conhecer o seu agente, para conhecê-lo, é preciso considerá-lo tal 

qual é em sua origem e segundo as múltiplas transformações que sofreu, pois tomá- 

lo como se encontra, enquanto ser civil, como se fosse idêntico ao ser da natureza é 

um equívoco. Assim, como anuncia no prefácio do Segundo Discurso, Rousseau se 

põe a desenvolver este que é “o mais útil e o menos avançado de todos os 

conhecimentos.”13 No caso desta obra, investiga o modo pelo qual este ser de 

natureza originariamente boa degenerou e os acontecimentos que levaram sua 

alma, que se parecia com um deus, a assemelhar-se a de um animal feroz: “Como a 

estátua de Glauco, que o tempo, o mar e as intempéries tinham desfigurado de tal 

modo que se assemelhava mais a um animal feroz do que a um deus, a alma 

humana, alterada no seio da sociedade por milhares de causas sempre renovadas, 
* 
pela aquisição de um multidão de conhecimentos e de erros, pelas mudanças que se 

dão na constituição dos corpos e pelo choque contínuo das paixões, por assim 

dizer, mudou de aparência a ponto de tornar-se quase irreconhecível.”14 Ao longo
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estado comparável ao de Glauco marinheiro. Quem o vir, não reconhecerá facilmente a sua 
natureza primitiva, devido ao fato de, das partes antigas do seu corpo, umas se term quebrado, 
outras estarem gastas, e todas deterioradas pelas ondas, algas, ou seixos - de tal modo que se 
assemelha mais a qualquer animal do que ao seu antigo aspecto natural.” (Platão, A República, 
Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1987, p. 483, 612 a.).

Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 236.
Rousseau, J.J - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 15.

da sua história, o homem foi deformado pela introdução de uma série de elementos 

estranhos a sua natureza ou pela extirpação daquilo que lhe era próprio. Para 

conhecê-lo é preciso encontrar o ausente e o oculto, buscar aquilo que lhe foi 

arrancado e aquilo que foi encoberto. Hobbes e outros filósofos, segundo 

Rousseau, “...transportaram para o estado de natureza idéias que tinham adquirido 

em sociedade; falavam do homem selvagem e descreviam o homem civil.”15, 

portanto não conseguiram enxergar para além da máscara, ou máscaras, que 

encobrem a verdadeira imagem da alma humana, confundindo, portanto, a história 

e a natureza.

Se, no Segundo Discurso, após descrever a verdadeira natureza da alma 

humana, Rousseau se põe a nos mostrar como ela se corrompeu, no Emílio, o 

objetivo é outro: trata-se de protegê-la com material incorruptível, mantendo seu 

aspecto original mesmo sob as intempéries das paixões humanas no seio da 

sociedade: “Saindo de minhas mãos, ele (Emílio) não será, concordo, nem 

magistrado, nem soldado, nem padre; será primeiramente um homem. Tudo o que 

um homem deve ser, ele o saberá, se necessário, tão bem quanto quem quer que 

seja; e por mais que o destino o faça mudar de situação, ele estará sempre no seu 
lugar.”16 Este objetivo é posto à prova ao longo de todo o Emílio e, especialmente, 

no texto que lhe serve de continuação, Emílio e Sofia ou os solitários, no qual, 

Emílio, aferrado à educação que recebeu, suportou a traição de Sofia e a condição 

de escravo, sem deixar de ser ele mesmo em nenhum momento. Para preservar a
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17 Quanto a esta questão do termo homem natural lemos em Derathé: “Há dois tipos de homens 
naturais: aquele do Segundo Discurso e aquele do Emílio (...) Ora, destes dois tipos de homens 
naturais somente o segundo, o homem natural que vive em sociedade, é um homem no sentido 
pleno da palavra, somente ele será “elevado ao estado de homem”. O selvagem do Discurso 
sobre a desigualdade não é senão um “animal limitado às suas sensações”. Derathé, R. - Pensée 
de Rousseau, Éditions du Seuil, 1984, p. 110-111.
18 idem, p. 22

À educação que forma o homem da natureza, Rousseau denomina Educação 

da Natureza, cujo princípio é : “Observai a natureza e o caminho que ela vos 

indica.” Tal caminho abrange três instâncias diferentes de aprendizado em 

relação ao indivíduo, mas em todos os casos, é a educação que estabelece a ponte 

entre o que não se tem e o que se precisa. Estas três instâncias são: a natureza, as 

coisas e os homens. O primeiro destes mestres dá força às crianças, porque ao 

nascer são fracas; trata-se portanto do “desenvolvimento interno de nossas

verdadeira natureza da alma, que tende à bondade, é preciso observar, do ponto de 

vista pedagógico, o desenvolvimento de Emílio e combinar o que lhe é ensinado 

com sua capacidade de aprendizagem; tal processo resultará na formação do 

homem natural. Aproximam-se o Emílio e o Segundo Discurso, sob o aspecto da 

estátua de Glauco, pois ela é uma metáfora da alma humana tomada em seu estado 

de pureza, presente tanto num como noutro. Sob o aspecto do termo homem 

natural, estas obras se afastam, pois o homem natural que se encontra em estado 

de natureza tem uma alma pura, mas não possui qualquer instrumento para 

prevenir-se da degeneração física e moral que são os frutos dos vícios que adquiriu 

na sociedade, enquanto que o homem natural, formado ao longo do Emílio, 

mesmo vivendo numa sociedade corrompida, preserva a pureza de sua alma, pois 

possui, para tanto, dois - entre outros - sólidos instrumentos: sua consciência e sua 
~ 17 razao.
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É preciso, pois analisar melhor o que é a natureza. Segundo uma nota do 

Emílio, M. Formey teria dito que: “A natureza, creia-me é apenas o hábito.”23. Isto 

significaria dizer que não há qualquer tendência natural no homem e que toda 

forma de educação provém apenas daquela terceira instância: a dos homens. 

Rousseau considera que os homens possuem inclinações naturais, físicas e morais, 

e que são elas que os destinam a serem sãos e bons. Ilustra este pensamento com 

uma metáfora: “Não há hábitos que só se adquirem pela força e não sufocam nunca 

a natureza? E o caso, por exemplo, das plantas cuja direção vertical se perturba; em 

se lhe devolvendo a liberdade, a planta conserva a inclinação que a obrigaram a

faculdades e nossos órgãos.”19 O segundo é aquele relativo as nossas sensações, 

das quais se retira o “ganho de nossa própria experiência”20 e finalmente, o último 

ensina como se utilizar do desenvolvimento das lições dos outros dois. Assim, se 

houver harmonia nas lições destes três mestres, se seus objetivos concorrerem para 

um mesmo fim, o indivíduo será bem educado, Este objetivo é demarcado, 

contudo, por aquela instância sobre a qual nada podemos: “...é para aquela sobre a 

qual nada podemos que cumpre orientar as outras duas”21, isto é, a natureza, 

porque ela em nada depende dos homens. Emílio passará por estes três momentos 

ao longo da sua existência: na primeira infância desenvolverá o seu corpo; da 

infância à adolescência aprenderá a se relacionar com as coisas com base no 

princípio da utilidade, será um Robinson Crusoé em sua ilha; só depois, e muito 

lentamente, iniciará sua relação com os homens, fase da educação a qual “...é a 

única de que somos realmente senhores.”22

19 idem, p. 11
20 idem, ibidem.
21 idem, ibidem.
22 idem, ibidem.
23 idem, ibidem.
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Saído do estado de natureza o homem não mais a tem como guia supremo. 

Se a tivesse, a diferença entre os homens seria menor do que aquela que se 

encontra no estado civil. Neste estado, é ao terceiro daqueles mestres - o homem - 

que cabe orientar a educação. A história da humanidade apresentada no Segundo 

Discurso, porém, nos mostra no que resultou a educação do último mestre-. “É fácil 

ver, com efeito, que entre as diferenças que distinguem os homens, inúmeras,

tomar; mas a seiva não muda, com isso, sua direção primitiva; e se a planta 

continua a vegetar, seu prolongamento voltará a ser vertical. O mesmo acontece 

com as inclinações dos homens. Enquanto permanecemos no mesmo estado, 

podemos conservar as que resultam do hábito e que nos são menos naturais. Mas 

desde que a situação mude, o hábito cessa e o natural se restabelece. A educação 

não é certamente senão um hábito.”24 Aquele que educa, seja um povo, seja um 

indivíduo, deve conhecer a natureza para impor-lhes os obstáculos necessários para 

atingir o fim desejado, afinal como mostra Rousseau no mesmo parágrafo: “Mas 

não há pessoas que esquecem e perdem sua educação e outras que a conservam? 

De onde vem esta diferença? Se devemos restringir o nome de natureza aos hábitos 

conformes à natureza, é de se poupar este galimatias.”25 Ora, se os desvios 

provocados pelos obstáculos estiverem em desacordo com a natureza, todo o 

processo de educação resultará inútil, pois desaparecidas as condições que 

impunham os obstáculos o “natural se restabelece” e então o discípulo será “...um 

homem de nossos dias, um francês, um inglês, um burguês, não será nada.”26 Para 

que a educação seja duradoura é preciso estabelecer obstáculos que levem o aluno 

a ter hábitos conformes à natureza.

24 idem, p. 12.
25 idem, ibidem.
26 idem, p. 13.
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Se as tendências dos homens estão determinadas pela natureza, como 

explicar a origem do mal? Para Rousseau, a origem do mal não se encontra na 

natureza, mas nas sociedades. Assim, afirma na carta à Cristophe Beaumont: “(Não 

é) necessário supor o homem mau por sua natureza, quando se (pode) assinalar a 

origem e o progresso de sua maldade. Estas reflexões me conduziram a novas 

investigações sobre o espírito humano considerado no estado civil, e julguei então 

que o desenvolvimento das luzes e dos vícios se fazia sempre na mesma proporção,

consideradas como naturais, são unicamente obra do hábito e dos vários gêneros de 

vida que os homens adotam em sociedade (...) Ora, se se fizer uma comparação 

entre a diversidade prodigiosa de educação e de gêneros de vida que reina nas 

várias ordens do estado civil, e a simplicidade e uniformidade da vida animal e 

selvagem, na qual todos se alimentam com mesmo alimentos, vivem da mesma 

maneira e fazem exatamente as mesmas coisas, compreender-se-á quanto deve a 

diferença de homem para homem ser menor no estado de natureza do que no 

estado de sociedade e quanto aumenta a desigualdade natural na espécie humana 

por causa da desigualdade de instituição.”27 Seguir a natureza no estado civil é 

garantir que as diferenças entre os homens sejam determinadas apenas pela 

natureza e, por isso mesmo, muito menores do que aquelas produzidas no estado 

civil. Se a natureza fosse apenas o hábito, dever-se-ia pressupor desigualdades 

idênticas às encontradas no estado civil e no estado de natureza, o que seria um 

absurdo, porque, a natureza destinou os homens a serem sãos28 e, poderíamos 

acrescentar, bons. Seria preciso considerar então que o homem em estado de 

natureza pudesse ser invejoso, mesquinho, cruel, isto é, que tivesse sentimentos 

que só poderiam ter sido adquiridos pelo hábito.

27
Rousseau, J.J., Discurso sobre a origem da desigualdade op. cit., p. 257.

28 idem, p. 241.
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29 • • aStarobinski, J. - A Transparência e o Obstáculo, op. cit, p. 31.
30 idem, p. 32.
31-Gouhier, H. - Les Méditations Métaphisiques de Jean-Jacques Rousseau, Paris, J. Vrin, 1984, 
p. 31.
32 •idem, ibidem.

não nos indivíduos, mas nos povos.”29 A relação da desigualdade entre os homens, 

produzida pela sociedade, com a origem do mal é direta: à medida em que aumenta 

a desigualdade o mal se alastra pelas sociedade e o homem, e, nesta mesma 

proporção, encontra-se cada vez mais distante do seu estado natural. Este, porém, é 

o movimento externo, aparente, pois se a aparência de animal feroz evidencia o 

afastamento do homem em relação à natureza, sua essência permanece intocada: 

“Repelido para a periferia do ser, rechaçado para o mundo da relação, o mal não 

terá o mesmo estatuto ontológico que a ‘bondade natural’ do homem.”30

Para explicar a posição de Rousseau sobre a presença do mal no mundo, 

Gouhier aponta um tipo de queda: o peché metaphisique, no qual a alma perfeita 

sofre uma queda ao associar-se ao corpo; notar-se-ia, aí, uma clara influência 

platónica. Assim, lemos em Gouhier: “Do único fato de que a alma é unida a um 

corpo, sua vida de alma está ameaçada; esta vida de alma é essencialmente aquela 

de uma inteligência; é por assim dizer a tomada de consciência dos inteligíveis que 

faz a sua substância; porque a união da alma com o corpo é comparada a uma 

prisão, a uma desorientação, a uma queda.”31 Tal tipo de queda encontra-se 

descrita na “Profissão de Fé do Vigário Saboiano” e nos Devaneios do Caminhante 

Solitário. O segundo tipo de queda seria a do péché religieux. Neste o mal “não 

se produz ao nível da relação da alma com o corpo, mas das relações entre o 

homem e Deus; a queda corresponde a um episódio da existência histórica da qual 

os traços persistem na existência histórica de cada descendente de Adão.”32 Para 

Starobinski a origem do mal não pode ser imputada nem a Deus, nem ao homem
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Tomando por base a análise de Starobinski, podemos considerar alguns 

outros elementos da obra de Rousseau para refutar a possibilidade de explicar a 

origem do mal pelas quedas apontadas por Gouhier. Não nos parece que em 

Rousseau podemos dizer que a união de corpo e alma possa ser comparada a uma 

queda. Ora, se a alma é perfeita o corpo não é necessariamente corrupto, veículo de

essencial, pois isto seria admitir que o mal provém de Deus. Assim, o mal surge no 

homem em relação mas não na relação entre corpo e alma ou na relação homem 

Deus - e sim na relação entre os próprios homens quando o mal se produz pois pela 

história e pela sociedade.; o mal é incapaz de tocar a alma humana, porque lhe é 

exterior. Se a estátua de Glauco se corrompeu foi apenas em aparência porque, 

daquilo que a deformou, nada proveio dela mesma. Em “O Deus Glauco”, lemos: 

“Permanecer o que era; deixar-se alterar pela mudança: tocamos aqui em categorias 

que para Rousseau são o equivalente das categorias teológicas da perdição e da 

salvação. Rousseau não crê no inferno mas, em compensação, acredita que a perda 

da semelhança é uma infelicidade essencial, enquanto que permanecer semelhante 

a si mesmo é uma maneira de salvar sua vida, ou ao menos uma promessa de 

salvação.” ’ O mal pode ser irreversível e cobrir de tal forma o ser original, 

servindo-lhe de véu ou de máscara, que torne inatingível sua natureza, mas não 

pode alterar aquilo que é original. Assim: “Repelido para a periferia do ser, 

rechaçado para o mundo da relação, o mal não terá o mesmo estatuto ontológico 

que a “bondade natural” do homem. O mal é véu e velamento, é máscara, tem 

acordo com o factício, e não existiria se o homem não tivesse a perigosa liberdade 

de nêgar, pelo artifício, o dado natural. É entre as mãos do homem, e não em seu 

coração que tudo degenera.”34

33 Starobinski, J. - A Transparência e o Obstáculo, op. cit., p. 27.
34 idem, p. 32.
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* 35contaminação da alma . Muitos dos vícios apontados encontram sua origem na 

alma e não no corpo, por exemplo, a inveja, a soberba, os preconceitos e o 

fanatismo religioso. Por outro lado, podemos dizer que são os vícios da alma que 

corrompem o corpo. O animal depravado que construiu engenhos para facilitar seu 

trabalho tornou o seu corpo frágil. Os elementos para afirmar tal suposição, 

Rousseau os deduz da comparação que faz entre os nativos americanos e os 

europeus, em relação as suas capacidades físicas; com o mesmo critério compara a 

formação de jovens de zonas rurais com os das zonas urbanas e nota a vantagem 

que os primeiros levam e, até, por especulação, compara a capacidade física do 

homem em estado de natureza com a do homem em estado civil, encontrando uma 

superioridade infinita em favor dos primeiros. Um outro aspecto nos permitiria 

dizer que é a alma que corrompe o corpo ou melhor, que os vícios da alma 

corrompem o corpo: o desenvolvimento da sexualidade nos jovens. Tal problema 

abordaremos mais adiante, mas podemos antecipar que o corpo não possui 

impulsos contrários à moral. Estes impulsos, sendo naturais, não são nem bons 

nem maus, são, portanto, amorais. Querer impedir os homens de senti-los, ou ver 

nisso algum mal, é querer impedir as plantas de crescerem ou encontrar aí algum 

prenúncio de degeneração moral. E o uso que se aprende a fazer de tais impulsos 

que os insere no mundo da moralidade.

Na “Profissão de fé do vigário saboiano” a dualidade que há entre alma e corpo parece estar 
numa relação mais tensa, mas de qualquer forma não parece justificar uma “queda”: “É muito 
natual que, durante minha vida corporal, nada percebendo senão através de meus sentidos, o que a 
estes não se acha sujeito me escape. Quando a união do corpo e da alma é rompida, concebo que 
um pode dissolver-se e a outra conservar-se. Porque a destruição de um acarretaria a destruição 
da outra? Ao contrário, sendo de naturezas tão diferentes, estavam, com sua união, sendo 
violentados. E quando essa união cessa, voltam os dois a seu estado natural: a substância ativa e 
viva recupera toda a força que empregava para mover a substância passiva e morta. Ai de mim, 
sinto-o muito bem por meus vícios, o homem só vive por metado durante sua vida, e a vida da 
alma só começa com a morte do corpo.” Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 
3^7-328.
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Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 15.
idem, p. 30.
Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit.,p. 38.

36

37

38

Considerando, portanto, que para Rousseau a natureza prepara os homens 

para serem sãos e bons, o principal recurso para que a educação da natureza atinja 

seu objetivo é a educação negativa. Esta consiste em fechar as portas ao vício para 

que a virtude se manifeste. Portanto as primeiras lições não devem ser os 

ensinamentos morais, mas devem consistir em impedir estrategicamente que a 

criança assuma os preconceitos da sociedade. No Emílio, é definida assim: “Para 

formar este homem raro (o homem da natureza) que devemos fazer? Muito, sem 

dúvida; impedir que nada seja feito. Quando não se trata de ir contra o vento 

bordeja-se; mas se o mar está agitado e se quer não sair do lugar, cumpre lançar 

Para tanto, é preciso isolar Emílio da sociedade, inclusive dos seus pais, 

e dar plena autoridade ao seu preceptor: “Emílio é órfão. Pouco importa que tenha 

pai e mãe. Assumindo seus deveres, adquiro seus direitos. Ele deve honrar seus 

pais, mas só deve obedecer a mim. É minha condição primeira, ou melhor, minha 

umca condição.” O princípio da educação negativa assume um valor ainda maior 

na obra de Rousseau quando observamos que se encontra também indicado para a 

educação pública em uma de suas obras de circunstâncias as Considerações Sobre 

o governo da Polónia. Isto evidencia que não se trata de um mero recurso 
V

metodológico, mas como dissemos, um princípio a ser aplicado. Encontramos a 

seguinte referência à educação negativa na referida obra: “Não direi nunca o 

bastante que a boa educação deve ser negativa. Impeçam os vícios de nascer e 

tereis feito o suficiente pela virtude.”38

11843683
Caixa de texto



A tese que subjaz aos dois princípios desenvolvidos no Emílio, o princípio

de seguir a natureza e o princípio da educação negativa, é que o homem é

naturalmente bom. Como dissemos mais acima, são os vícios e os seus geradores,

os preconceitos da sociedade que degeneram o homem tanto física como

moralmente; mas,, num movimento radical os homens da sociedade invertem os

papéis fazendo crer que, sem a intervenção da obra humana, jamais poderíam os

homens serem sãos e bons: “Dizem que muitas parteiras pretendem, com

massagens na cabeça das crianças recém-nascidas, dar-lhes uma forma mais

conveniente e aceita-se isso! Nossas cabeças estariam erradas, se em obediência ao

Autor de nosso ser; cumpre-nos modelá-las por fora pelas parteiras e, por dentro,

pelos filósofos.”39 A natureza não precisa da intervenção humana para manifestar-

se, mas seu caminho deve ser desimpedido dos obstáculos da sociedade por meio

da educação negativa, pois como lembra Starobinski: “É entre as mãos dos

homens, e não em seu coração que tudo degenera.”40 As mãos representam aqui o

fazer voluntário do homem, ao passo que o coração representa seus impulsos

naturais. A educação, deste modo, deve assumir seu papel: ordenar as relações

entre a natureza e a cultura ou história; mas não lhe cabe corrigir a natureza, pois

esta, como dado, não poderia ser alterada pelo homem. É sobre a cultura que cabe

operar mudanças e correções, pois ela, e somente ela, é fruto da obra humana.

Entre natureza e hábito, portanto há um abismo que deve ser reconhecido para que

ao construir uma ponte-que os ligue, se o faça de tal forma que esta não venha a

ruir mais tarde pondo toda a obra a perder. A educação é esta ponte entre a

natureza e a cultura.

39 Rousseau, J.J - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 17.
40 Starobinski, J. - A Transparência e o Obstáculo, op. cit., p. 32.
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Seria interessante observar a posição de Jean Château acerca da contribuição 

que a obra de Locke dá a de Rousseau: “foi nela que Rousseau se inspira em tudo o

41 Château, J. - Rousseau: sa philosophie de 1’éducatiom, Paris, J. Vrin, 1962, p. 179.
42 Morais, E.M. - Os Paradoxos da Liberdade: Política e Pedagogia na Filosofia de Rousseau, 
dissertação de mestrado, FFLCH/USP, 1980, p. 113.

■ ,,41 naturais.

Segundo Château, a educação negativa é marcada por dois processos: 

retardar e preparar. A função de retardar as noções sociais, religiosas e morais de 

Emílio o máximo possível tem o objetivo de perder tempo. Perder tempo aqui, 

significa impedir as paixões, que provém da opinião, de se desenvolverem. Afinal, 

vivendo apenas em relação ao que é útil e necessário não há como o meio social 

desvirtuar os caminhos da natureza. Preparar é necessário contudo: “Cada 

instrução tem assim seu tempo, sua época, ante as quais é preciso prepará-la. 

Rousseau retorna sem cessar ao fato de que é preciso observar as etapas 

Morais estende a análise da educação negativa e seu método inativo: 

“De longe, o método inativo que segue o rumo da própria natureza, prepara o reino 

da liberdade porque segue urdindo, passo a passo, os fios que constituirão as teias 

resistentes da razão.”42 Este lento caminhar da educação evita que mais tarde, 

incapaz de separar suas inclinações do que é necessário, os homens manifestem 

aquele “entendimento delirante”, pois se a razão é forçosamente despertada antes 

de seu tempo torna-se um mero instrumento da imaginação desregrada. Morais 

observa, ainda, o conteúdo fundamental da crítica de Rousseau à pedagogia de seu 

tempo, especialmente Locke: “Por isso, Rousseau investe contra os educadores que 

sufocam a idade da alegria, sacrificando sempre os momentos presentes da criança 

por um futuro, antes de tudo, incerto. Só o ‘interesse presente’ deverá conduzir 

Emílio...”43 A educação negativa, portanto, é um recurso fundamental para a 

educação da natureza.
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idem, ibidem..
Château, J. - Rousseau: Sa Philosophie de 1’éducation, op. cit. p., 71. 
idem, p. 72
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44
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À educação que prioriza as aparências em detrimento da essência, que opera 

sem considerar a diferença entre natureza e hábito, denomina-a Rousseau, 

educação da sociedade: “Não levo em conta tampouco a educação da sociedade, 

porque essa educação, tendendo para dois fins contrários, erra em ambos os alvos: 

ela só serve para fazer homens de duas caras, parecendo sempre tudo subordinar 

aos outros e não subordinando nada senão a si mesmos.”46 Tal educação não forma 

o homem natural, porque não segue a natureza, senão no que lhe interessa; por 

outro lado, não desnatura os homens como é necessário para a realização de 

educação pública. Reivindicando os direitos de natureza ou afastando-os quando 

lhe convém, o homem educado sob este método - se bem que tal educação 

caracteriza-se mais por uma ausência de método - vive em constante contradição 

consigo mesmo: “Arrastados pela natureza e pelos homens por caminhos 

contrários, obrigados a nos desdobrarmos entre tão diversos impulsos, seguimos 

um, de compromisso, que não nos leva nem a uma nem a outra meta. Assim,

que se refere à educação física e aos cuidados materiais.”44 Por outro lado, Château 

destaca o que diferencia Rousseau de Montaigne e Locke: “Mas o espírito 

empírico, não sistemático, de Locke está longe de Rousseau. Este sonha mais ou 

menos o Emílio e não esconde nada, ao contrário, Locke é um médico preciso e 

objetivo, que mostra em certos pontos uma prudência que Rousseau pouco seguirá, 

tudo devido as suas atitudes: notar, por exemplo, a diferença entre os dois títulos: 

Emílio ou da Educação e Alguns pensamentos sobre a educação. Locke como 

Montaigne, representa uma sabedoria terra à terra, concreta, que Rousseau segue 

fortemente ainda que freqúentemente dela se evada.”45
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combatidos e hesitantes durante toda a nossa vida, nós a terminamos sem ter 

podido acordar-nos conosco,
. »47outros.

e sem termos sido bons para nós nem para os

46 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 14.
47 idem, ibidem.
48 idem, p. 258.
49 idem, ibidem.
50 idem, ibidem.

Podemos dizer que a educação da sociedade é, essencialmente, uma 

educação de máscaras, isto é, seu objetivo é sempre dissimular os verdadeiros 

sentimentos e intenções dos homens. São quatro as máscaras que cobrem o homem 

da sociedade: a do rosto, a do gesto, a da voz e a das palavras. “O homem da 

sociedade está todo inteiro na sua máscara. Não estando quase nunca em si mesmo, 

quando está se acha estranho e mal à vontade. O que é, não é nada, o que parece, é 

tudo para ele.” A polidez do homem da sociedade não condiz com seu 

pensamento; seu discurso não condiz com suas ações, mas lhe permite parecer algo 

que não é.

Assim, a fisionomia é o resultado do tipo de paixões que uma pessoa possui: 

“Acredita-se que a fisionomia é apenas um simples desenvolvimento de traços já 

marcados pela natureza. Eu penso que, além desse desenvolvimento, os traços do 

rosto de um homem se formam insensivelmente e adquirem caráter pela pressão 

frequente e habitual de certas afeições da alma.”49 Deste modo, a fisionomia de um 

jovem que recebeu a educação da sociedade será “algo impertinente, piegas, 

afetado, que desagrada, que repugna às pessoas...50 enquanto a de Emílio terá “... 

um ar interessante e simples que revela satisfação, a verdadeira serenidade da alma, 

que inspira estima, confiança e que parece não esperar senão o desabrochar da
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idem, ibidem.
idem, ibidem.
idem, p. 259.

51
52
53

A máscara dos gestos tem duas formas básicas. A primeira se dá por meio da 

etiqueta da sociedade. A função desta é dissimular a espontaneidade dos gestos, 

como por exemplo os dos camponeses. Ora, os gestos destes são simples e naturais 

e por isso demonstram seus sentimentos e não os ocultam como os dos homens da 

cidade ou os ricos; estes sim, devem ocultar seus gestos, pois, neste sentido, 

evidenciariam seu interesse de beneficiar-se sempre. Há ainda, um outro sentido 

muito mais amplo que abrange a própria formação das línguas européias: trata-se 

da substituição da pantomima pelo gesto. Esta substituição evidencia a diferença

e a alegria

amizade, para dar a sua aos que dele se aproximam.”51 A princípio, a fisionomia de 

uma criança é marcada apenas pelos sentimentos de prazer e dor, porque todos os 

outros lhes são passageiros, não podendo, portanto, deixar-lhes marcas sólidas. 

Mas à medida em que vai crescendo e tornando-se mais sensível, as afeições lhe 

fazem “...impressões mais profundas (que) deixam traços mais difíceis de se 

destruírem.” A fisionomia será, portanto, mais ou menos agradável conforme os 

sentimentos que se tenha; assim, poderá ela denunciar o verdadeiro caráter dos 

homens, ou por meio dela, poder-se-á, como diz Rousseau: “...julgar os 

movimentos da alma pelos sinais exteriores.”53 É por isto que, para o homem 

corrompido, é preciso ocultá-la pela maquiagem, pelas perucas e pela aparência de 

felicidade: “Um homem realmente feliz não fala muito, não ri muito: prende, por 

assim dizer, a felicidade no coração. Os jogos barulhentos, a alegria turbulenta, 

escondem desgostos e tédio. Mas a melancolia é amiga da volúpia: o
■4

enternecimentos e as lágrimas acompanham os gozos mais doces, 

excessiva, ela própria, antes arranca lágrimas e não gritos.”54
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54 idem, p. 257.
55 Rousseau, J.J. - “Ensaio sobre a origem das línguas”, in: Os Pensadores, São Paulo, Nova 
Cultural, 1991, p. 160.

idem, ibidem..
Rousseau, J.J - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 55.
idem, ibidem.

entre o mostrar e o dizer. O mostrar é uma representação direta da própria coisa, 

produz mais efeito do que o dizer. “Tal era a linguagem dos antigos: depois que 

aprendemos a gesticular, esquecemo-nos da arte das pantomimas, pelo mesmo 

motivo pelo qual, possuindo muitas belas gramáticas, não entendemos mais os 

símbolos dos egípcios. O que os antigos diziam com mais vigor não exprimiam 

com palavras, mas com sinais. Não o diziam, mostravam-no.”55 Para os europeus, 

os gestos se somaram às palavras na tentativa de melhor dizer o que, como 

veremos, os turcos dizem com muito pouco gesto e poucas palavras: “Nossos 

gestos nada significam além de nossa inquietação natural, mas não é desses gestos 

que desejo falar. Só os europeus gesticulam quando falam; dir-se-ia que toda a 

força de sua linguagem reside nos braços e acrescentam-lhe ainda a dos pulmões, 

de nada lhes servindo tudo isso. Enquanto um francês se agita e martiriza o corpo 

dizendo muitas palavras, um turco tira por um momento o cachimbo da boca, diz a 

meia voz duas palavras e esmaga-o com uma sentença.”56 O acento é a “alma do 

discurso, dá-lhe sentimento e verdade.” O discurso bem acentuado é transparente, 

é o discurso de quem fala para ser entendido. Os sentimentos e as intenções não 

ficam ocultos, ao contrário, são eles que caracterizam a fala. Ao eliminar-se o 

acento, contudo, pode-se iludir o ouvinte, dizendo-lhe, por exemplo, coisas 

desagradáveis sem que sejam percebidas: “O acento mente menos do que a 

palavra; talvez seja por isso que as pessoas bem educadas o receiem tanto. E do 

hábito de tudo dizer no mesmo tom que decorre o de zombar dos outros sem que o 

sintam.”58
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Estas quatro máscaras demarcam os limites do reino das aparências, no qual 

vive o homem da sociedade. Este se identifica tanto com as máscaras que perde a 

identidade consigo mesmo; quando se contempla sem as máscaras fica mal à 

vontade. A .educação da sociedade forma, portanto, homens de aparência: 

aparentam felicidade, mas são tristes e melancólicos; aparentam piedade, mas são 

mesquinhos e egoístas; aparentam interesse por assuntos públicos, mas interessam- 

se por seus próprios negócios. É importante ressaltarmos, porém, que é muito clara 

a diferença que há entre a sociedade rural, como o Vaiais e o Friul, e as sociedade 

urbanas como Paris. Quando Rousseau se refere à educação da sociedade é ao 

segundo tipo de sociedade que fala. Na Nova Heloísa e no início do livro V do

A máscara das palavras se apresenta sob dois aspectos. No primeiro, observa 

Rousseau que, por trás de palavras polidas, gentis, pedidos de favor, há, na 

verdade, uma ordem sendo dada, um sentimento de superioridade que se manifesta 

dissimuladamente em palavras, cujos sentidos são conotativos: “Na educação 

habitual dos ricos, nunca se deixa de tornar a criança polidamente dominadora, 

prescrevendo-lhe os termos de que deve se servir para que ninguém ouse resistir- 

lhe; a criança não tem nem formas nem acentos de súplica; é tão arrogante, ou 

mais, quando pede como quando comanda, mais certeza tendo de ser obedecida. 

Vê-se logo que seu por favor significa quero e que seu eu peço significa eu 

ordeno. Admirável cortesia que só equivale nela a mudar o sentido das palavras e 

não poder falar nunca a não ser com voz de comando!”59 O segundo sentido que 

toma a máscara das palavras é aquele que sob a forma de discurso, dissimula a 

ação. Esta máscara marca a ruptura entre o agir e o falar.

59 idem, p. 70.
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Emílio, quando descreve a personalidade de Sofia, Rousseau mostra o seu apreço 

pela educação austera de tais regiões. A importância dos costumes no processo de 

educação pública ou doméstica, será estudada mais adiante.

Aqui é preciso que nos detenhamos na análise que Eigeldinger faz do que 

seria a ambiguidade da imaginação em Rousseau. Num primeiro aspecto, a 

imaginação é criativa, permite lançar os homens para além da existência real: “Ela 

representa cenas, seres e objetos superiores àqueles que oferece a realidade; ela

A educação da sociedade estimula uma faculdade humana precocemente e a 

torna a porta-de-entrada dos vícios e da infelicidade: trata-se da imaginação. Em 

primeiro lugar, porque esta não possui limites: “O mundo real tem seus limites; o 

mundo imaginário é infinito. Não podendo alargar um, restrinjamos o outro, pois é 

de sua diferença que nascem todas as penas que nos tornam realmente 

desgraçados.”60 A desgraça ocorre porque deseja-se muito mais do que se pode, de 

fato, obter; assim, o sentimento de fraqueza - e seu sucedâneo, a maldade - se 

manifesta. Limitando-se ao reino das necessidades, a criança terá sempre força 

suficiente para satisfazer-se, mas na medida em que amplia sua imaginação para 

além do mundo material que está a sua volta, isto é ao abandonar a relação 

imediata com as coisas pelo exercício imaturo da imaginação que só lhe permite 

uma relação mediata, principalmente pelos livros, ela sai do ritmo próprio da 

natureza: “Enquanto ele (Emílio) só se conhece pelo seu ser físico, deve estudar-se 

em sua relação com as coisas: é no que se emprega a sua infância.”61 A infância do 

homem natural se estende até por volta dos seus quinze anos, quando começa a 

adentrar o mundo moral..

60 idem, p. 63.
61 idem, p. 237.
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Há, no pensamento de Rousseau, uma estreita relação entre liberdade e 

felicidade. Ora, a liberdade é o resultado da força. Esta, porém, não deve estar 

voltada para obter o que o desejo, excitado pela imaginação, mas aquilo de que se

inventa mundos fictícios, esferas supraterrestres que compensam a mediocridade 

da existência social: o país das quimeras - retrato ideal do amor...”62 Neste sentido 

a imaginação é aquilo que permite a literatura romântica, inclusive a de Rousseau, 

como em A Nova Heloísa ou nos Diálogos. No entanto, é preciso ter em vista que 

Rousseau não faz a crítica da imaginação simplesmente, mas do 

desenvolvimento nas crianças ou nos adolescentes. Assim, de fato, ela permite as 

obras maravilhosas das quais ele próprio é um admirador, mas é extremamente 

prejudicial se se desenvolver de forma desregrada. Ainda sob este aspecto, a 

imaginação permite aos homens projetarem-se para além de si mesmos. Ela é 

despertada pela sensibilidade física e pela moral, porém esta segunda é mais ativa 

e afeta mais diretamente a imaginação. Com isto: “...ela (a sensibilidade moral) 

pode também moderar e temperar seus impulsos. Ela engendra as paixões, da 

mesma forma que ela ordena os impulsos da imaginação sempre prestes a desviar 

as paixões de sua via primitiva.” 63 O segundo aspecto desta ambiguidade é 

definido como o potencial que a imaginação tem de conduzir os homens para o 

mal: “... a imaginação não é somente uma faculdade benfeitora, pois 

desenvolvimento é fruto da sociedade e favorecido pela civilização. Ela é, em sua 

terrível capacidade de antecipação, associada ao desenvolvimento da reflexão que 

determina o mal do homem social.”64.

6^ Eigeldinger, Marc. - Jean-Jacques Rousseau et la Realité de 1’imaginaire, Neuchâtel, 
Baconniére, 1962 , p. 55.
63 idem, p. 58
64 idem, p. 61.
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tem necessidade. A imaginação, a mais ativa de nossas faculdades63 pode ampliar 

o campo dos desejos tornando o homem fraco, porque a ampliação das faculdades 

não é a ampliação das forças: “Quando se diz que um homem é fraco, que se quer 

dizer? Essa palavra fraqueza indica uma relação, uma relação do ser a que é 

aplicada. Aquele cujas forças ultrapassam as necessidades, inseto ou verme, é um 

ser forte; aquele cujas necessidades ultrapassam as forças, elefante ou leão, 

conquistador ou herói - ou um deus - é um ser fraco. O anjo rebelde que 

menosprezou sua natureza era mais fraco do que o feliz mortal que vive em paz 

segundo a sua.”66 A liberdade, portanto, é o resultado da relação entre poder e 

vontade e, se esta relação for de equilíbrio, pode-se alcançar a felicidade, para a 

qual Rousseau nos dá uma definição um tanto pessimista: “A felicidade do homem 

nesta terra não passa portanto de um estado negativo; deve-se medi-la pela menor 
z''7

quantidade de males que ele sofre.” Se não é possível alcançar a felicidade, é, ao 

menos, possível o equilíbrio da relação entre poder e vontade: “Em que consiste a 

sabedoria humana ou o caminho da felicidade? Não consiste precisamente em 

diminuir nossos desejos, pois se se encontrassem abaixo de nossas forças, parte de 

nossas faculdades permaneceria ociosa e não gozaríamos de todo o nosso ser. Nem 

consiste tampouco em ampliar nossas faculdades, pois se estas se ampliassem nas 

mesmas proporções, mais miseráveis ainda seríamos. Ela consiste, certo, em 

diminuir o excesso dos desejos sobre as faculdades e a pôr em perfeita igualdade o 

poder e a vontade. E somente então que, estando todas as forças em ação, a alma 

permanece contudo serena e o homem se acha bem ordenado.”68 Não desejando o 

que está acima da capacidade das faculdades, a alma humana se torna serena, nem 

excessivamente alegre, nem triste, nem, tampouco, melancólica. Apenas feliz.

65 Rousseau J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 62.
66 idem, p. 63.
67 idem, p. 62.



Os cuidados excessivos que se costumava ter com as crianças e cuja

justificativa era a sua fraqueza natural, eram, na verdade, as causas destas

fraquezas. Por exemplo, o hábito de embrulhar as crianças para imobilizá-las, tinha

como objetivo impedir que com seus movimentos se machucassem. Pergunta

Rousseau: “Mal podem mexer-se; como se estropiariam?”68 69 Por natureza, as forças

são proporcionais às suas necessidades; as crianças devem ser educadas de modo

tal que quando for preciso escolher e decidir, ou seja, usar a razão, o que ainda não

ocorre, este uso não resulte em prejuízos. Sentirão os efeitos destes funestos

hábitos quando tiverem de andar por conta própria após o início da vida ser

marcado por constrangimentos: “A inação, o constrangimento em que mantêm os

membros da criança, não podem senão perturbar a circulação do sangue, dos

humores, impedir a criança de se fortalecer, de crescer e alterar sua constituição.

Nos lugares em que não se tomam tais precauções extravagantes, os homens são

mais altos, fortes, bem proporcionados.”70 A medida que os vícios se instalam a

criança se toma fraca, porque depende da sociedade, seja para servi-la - no que se

refere ao desenvolvimento do seu corpo - seja para elogiá-la - no que se refere ao

desenvolvimento de sua alma. Além da inação a que são submetidas, o choro

representa um outro elo com a sociedade; estes são, por natureza, solicitações que

podem vir a se tornar ordens se não se souber distinguir suas necessidades dos seus

desejos e atender a um e outro indiscriminadamente.

Algumas doenças infantis são instrumentos da natureza para fortalecer as

crianças. Excetuando-se os casos de desnutrição, muitas morrem porque tiveram

68 idem, p. 62.
69 idem, p. 19.
70 idem, p. 17.

33



34

71 idem, p. 22.
72 idem, p. 22.
73 idem, p. 219.

O interesse pelo sexo, no caso dos adolescentes, passa pelo mesmo processo. 

Numa longa nota de rodapé, Rousseau argumenta contra Buffon73. Este observa 

que nas cidades os jovens se interessam por sexo mais cedo que os jovens do 

campo, porque se alimentam melhor e vivem com mais conforto. Rousseau admite 

a observação, mas não a explicação, porque os camponeses de regiões como o 

Vaiais, e o Friul, têm uma vida muito mais saudável do que as pessoas da cidade e 

nem por isso se interessam por sexo na mesma idade que os jovens citadinos. A 

explicação é que nas cidades, os costumes pervertem a natureza, levando os jovens 

que ainda não estão preparados para o sexo a se interessarem por este assunto: “É 

preciso ter vivido entre os povos grosseiros e simples para verificar até que idade 

feliz a ignorância pode prolongar a inocência das crianças. É um espetáculo, a um 

tempo comovente e divertido, ver os dois sexos, entregues à segurança de seus

cuidados excessivos durante a sua primeira infância, o que não lhes permitiu 

desenvolver o corpo como deveriam: “Quase toda a primeira infância é doença e 

perigo: metade das crianças que nascem, morrem antes dos oito anos. Passando 

pelas provações, a criança adquiriu forças; e desde logo que pode usar a vida, mais 

seguro se torna o princípio dela.”71 Seria, portanto, um contra-senso protegê-las 

demasiadamente das variações do clima, porque quando adultas, hão de enfrentá- 

las: “Conquanto não se ultrapasse a medida de suas forças, arrisca-se menos 

empregando-as do que as poupando.” A educação negativa deve proteger as 

crianças dos vícios da sociedade e não dos acidentes da natureza, porque estes não 

são senão exercícios para prepará-las para a vida adulta.
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corações, prolongarem na flor da idade e da beleza seus jogos ingénuos da infância 

e mostrarem por sua própria familiaridade a pureza de seus prazeres.”74

74 idem, p. 240.
75 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit. p. 256.

A relação entre imaginação e felicidade também pode ser analisada sob a 

ótica do paralelo entre o homem em estado de natureza e o homem em estado civil. 

A felicidade é um sentimento próprio do homem em estado civil, sendo 

desconhecido, portanto, do homem em estado de natureza: “A imaginação, que 

determina tantos prejuízos entre nós, não atinge corações selvagens; cada um 

recebe calmamente o impulso da natureza, entrega-se a ele sem escolha, com mais 

prazer do que furor, e, uma vez satisfeita a necessidade, extingue-se todo o 

desejo.” Os desejos do homem em estado de natureza são oriundos apenas dos 

instintos, pois suas faculdades virtuais (a razão, a imaginação, entre outras) estão 

adormecidas, não atingindo, portanto, seus corações. Percebe-se que há uma 

diferença entre o significado do desejo para o homem em estado de natureza e para 

o homem em estado civil. O desejo do homem no primeiro destes estados se limita 

à satisfação das necessidades do corpo; o desejo do homem no segundo destes 

estados inclui, também, aqueles provindos da alma. Como a felicidade é um estado 

da alma e não do corpo, concebe-se que o homem em estado de natureza não 

poderia ser feliz, o que não implica dizer que era miserável. Sendo que nossas 

faculdades, ainda que virtuais, pertencem à nossa natureza, seu uso está de acordo 

com ela. Rousseau vai até mais longe: se não as utiliza plenamente não pode o 

homem em estado civil ser feliz: “Em que consiste a sabedoria humana ou o 

caminho da felicidade verdadeira? Não consiste precisamente em diminuir nossos
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desejos, pois se se encontrassem abaixo de nossas forças, parte de nossas
76faculdades permaneceria ociosa e não gozaríamos de todo o nosso ser.”

luxo, às paixões sensuais, estarão sempre por serem satisfeitas, na medida em que 

podem ser ampliadas pela imaginação. Um das fontes mais seguras para a 

expansão da imaginação são os livros, ainda mais no caso dos jovens: “Vossos 

filhos lêem; tiram de suas leituras conhecimentos que não teriam se não houvessem 

lido. Se estudam, a imaginação se aguça no silêncio do quarto.” Quanto mais 

imaginam, mais fracas se tornam, mais distantes ficam das coisas e mais 

dependentes ficam da sociedade. A lição do último dos três mestres, os homens, 

veio em desacordo com o do primeiro, a natureza, que nos prepara para a 

independência; assim, o resultado é um indivíduo dependente e infeliz: “O único 

indivíduo que faz o que quer é aquele que não tem necessidade, para fazê-lo, de 

pôr os braços de outro na ponta dos seus; do que se depreende que o maior de 

todos os bens não é a autoridade e sim a liberdade.” A dependência indica 

fraqueza e, por causa dela, os desejos se multiplicam. Emílio, ao contrário, durante 

toda sua infância manter-se-á preso ao mundo material que o cerca, numa relação 

imediata com as coisas. É a partir desta relação que desenvolverá o raciocínio e a 

imaginação próprias para a idade. Os livros, que são obstáculos à relação direta da

Da mesma forma que a satisfação dos desejos causa prazer ao homem em 

estado de natureza, a satisfação dos desejos, ampliados pelo exercício das 

faculdades virtuais, causa felicidade no homem em estado civil. Mas a criança 

educada pela sociedade não distingue seus desejos de suas necessidades. Por isso, 

nunca estará realmente feliz. Afinal, as necessidades advindas de um vida afeita ao

76 Rousseau, J.J - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 62.
77 idem, p. 243.
78 idem, p. 67.



5>8 1

“Robinson Crusoé na seus

um

37

criança com a natureza, ficarão afastados de Emílio, à exceção de um: Robinson 

Crusoé.

79 idem, p. 191.
80 idem, p. 193-196
81 idem, p. 243.

e que temos mil meios de tomar

É o princípio da utilidade que deve guiar Emílio: “Para que serve istol Eis, 

a partir de agora, as palavras sagradas, determinantes entre mim e ele em todas as 

ações de nossa vida; eis a pergunta que, de minha parte, acompanha 

inevitavelmente todas as suas perguntas e que serve de freio ao rol de 

interrogações tolas e fastidiosas com que as crianças aborrecem sem cessar e sem 

resultado todos os que as cercam, mais para exercer sobre os outros alguma espécie 

de domínio do que para tirar algum proveito.”79 Para que este princípio dê bom 

resultado, é preciso que os obstáculos que a criança tenha que ultrapassar estejam 

na medida de suas forças. Como cabe ao preceptor a delicada tarefa de impor-lhe 

tais obstáculos, ele deve conhecer muito bem a natureza humana. E o caso quando 

perdem-se no bosque e Emílio, após esgotar as tentativas de encontrar a saída, às 

cegas sem conseguí-lo, raciocinou a partir das primárias noções de astronomia que 

havia recebido.

A história de Robinson Crusoé, quando se encontra só, na ilha, é uma 

metáfora do estado da criança na idade de doze ou treze anos, pois. : “O menino 

educado de acordo com a sua idade é só.”81 Esta é a situação do náufrago: 

sua ilha, sozinho, desprovido da assistência de 

semelhantes e dos instrumentos de todas as artes, provendo, contudo sua 

subsistência, a sua conservação e alcançando até uma espécie de bem-estar, eis 

objeto interessante para qualquer idade
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82

83

84

idem, p. 200.
idem, p. 86-87
idem, p. 248.

A imaginação não tem apenas o aspecto negativo até aqui apontado, isto é, o 

de enfraquecer os homens por meio do aumento dos desejos. Trata-se, do segundo 

aspecto da ambiguidade da imaginação: sendo uma faculdade humana, não pode 

ser eliminada, mas deve ser despertada a seu tempo e ser exercida de modo correto. 

Parece-nos que o aspecto mais positivo da imaginação é ser o meio pelo qual a 

piedade natural se estende à toda a humanidade. Assim, lemos no Emílio: “Aos 

dezesseis anos o adolescente sabe o que é sofrer, porque ele próprio já sofreu; mal 

sabe porém que outros seres também sofrem; vê-lo sem o sentir não é sabê-lo e, 

como já o disse cem vezes, a criança, não imaginando o que sentem os outros, só 

conhece os seus próprios males: mas quando o primeiro desenvolvimento dos 

sentidos acende nele o fogo da imaginação, ele começa a sentir-se nos seus 

semelhantes, a comover-se com suas queixas, a sofrer com suas dores.”84 É 

importante observar que, no Segundo Discurso a piedade natural não conta com o

interessante às crianças.”02 O reino do imediato, da transparência, só é possível se a 

natureza for seguida e os desejos não ultrapassarem as forças. Emílio deve se ver, 

portanto, como homem isolado e, neste momento, não está apto à relacionar-se 

com outras pessoas para conhecê-las. O episódio das favas83, quando o aluno faz 

um acordo com o jardineiro Robert, está relacionado mais diretamente à noção de 

propriedade, que o ensina a limitar o seu mundo ou sua ilha, do que ao 

conhecimento do homem. Por isso, a história de Robinson Crusoé torna-se uma 

metáfora perfeita: estando só, interessar-se-á apenas pelo que lhe é útil e, nesta 

situação, sua experiência se limita ao mundo material que está a sua volta: as 

coisas.
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auxílio da imaginação para manifestar-se. Nem o poderia! Posto que a imaginação 

é uma faculdade virtual que só se desenvolve no homem em relação, não podendo 

manifestar-se no homem em estado de natureza que vive isolado. Então, como 

explicar que num momento a imaginação é necessária para ampliação da piedade 

natural e noutro não? O elemento que aniquila este aparente paradoxo é a 

característica de comiseração da piedade natural definida da seguinte forma por 

Rousseau: “a comiseração, com efeito, mostrar-se-á tanto mais enérgica quanto 

mais intimamente se identificar o animal espectador com o animal sofredor.”85 

Entende-se que a comiseração proporciona uma identificação imediata entre o 

sofredor e o espectador. Tal imediatez se esvai à medida em que a razão se 

desenvolve: “Ora, é evidente que essa identificação deve ser infinitamente mais 

íntima no estado de natureza do que no estado de raciocínio. E a razão que 

engendra o amor-próprio e a reflexão o fortifica; faz o homem voltar-se sobre si 

mesmo; separa-o de quanto o perturba e aflige.” Se Emílio não é este que se isola 

do que o aflige, também não possui este sentimento imediato, pois diferentemente 

do homem em estado de natureza possui faculdades desenvolvidas e sentimentos 

que vão além do amor-de-si e da piedade natural. Assim, para sentir pela primeira 

vez algo pela humanidade deve contar com o auxílio da imaginação. Esta, uma vez 

despertada no momento certo e de modo correto, não o leva ao desequilíbrio entre 

o poder e a vontade, mas ao primeiro sentimento em relação à humanidade: “É 

então que o triste quadro da humanidade sofredora deve levar a seu coração a 

primeira ternura que tenha experimentado.”87 Vemos que a imaginação ganha um 

papel decisivo no pensamento rousseauísta na medida em que é o meio que 

possibilita a expansão da piedade natural. Tal expansão é assim definida por

85 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 254.
86 idem, ibidem..
87 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., 248.
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Assim como a imaginação, as paixões humanas também se encontram numa 

aparente situação de paradoxo, pois ao mesmo tempo que são próprias da natureza, 

e por isso devem ser preservadas, são, por outro lado, fonte dos vícios, porque, se 

descontroladas, levam os homens a desejar tudo para si, a considerar, em meio ao 

todo, apenas o seu interesse. É preciso, então, determinar sua origem e o modo 

pelo qual se desenvolvem, para que se possa, então, encontrar o lugar exato que 

ocupa no processo de educação, seja de um indivíduo, seja de uma sociedade.

Rousseau, no Segundo Discurso: “Com efeito, que são a generosidade, a 

clemência, a humanidade, senão a piedade aplicada aos fracos, aos culpados ou à 

espécie humana em geral? Até a bem querença e a amizade são, bem entendidas, 

produções de uma piedade constante fixadas num objeto especial, pois desejar que 
o o

alguém não sofra não será desejar que seja feliz? Ora, se todas as virtudes sociais 

dependem da piedade natural e esta da imaginação, não se pode querer impedi-la 

de desenvolver-se. Ao contrário deve-se estimular seu desenvolvimento, mas

88 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit.,p. 254.
89 idem, p 244.

As paixões se encontram numa posição intermediária entre necessidades e 

nossos conhecimentos. Originando-se em nossas necessidades, portanto 

vinculadas as nossas sensações, podem se manifestar no homem selvagem. Afinal, 

as paixões que dependem dos progressos dos conhecimentos estariam adormecidas 

como o meio que as poderia despertar: a razão e a imaginação. As paixões só 

podem estender-se sobre objetos conhecidos ou dos quais se tenha pelo menos 

alguma idéia. Ora, o homem selvagem não tendo desenvolvido suas luzes, não 

pode generalizar idéias. Segundo Rousseau, “...só se pode desejar ou temer as

11843683
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As paixões se desenvolveram, contudo; e, mesmo no estado civil, continuam 

a ser a fonte da conservação do homem, bem como a fonte de sua razão: “Apesar 

do que dizem os moralistas, o entendimento humano deve muito às paixões...”92 

Segundo Paul-Arbousse Bastide, esta afirmação demonstraria que Rousseau se alia 

à Diderot na reabilitação das paixões contra os filósofos moralistas do século 

XVII, como Pascal, La Bruyère e Fénelon, para quem o drama do homem se devia 

à luta contra as paixões.93 No Emílio, encontramos um argumento que poderíamos 

dizer teológico, contra a condenação das paixões: “Nossas paixões são os 

principais instrumentos de nossa conservação: é, portanto, empresa tão vã quão 

ridícula querer destruí-las; é controlar a natureza, é reformar a obra de Deus. Se 

Deus dissesse ao homem que aniquilasse as paixões que lhe dá, Deus quereria e 

não quereria; estaria em contradição consigo mesmo. Nunca ele deu tão insensata

90 idem, p. 244.
Rousseau, J.J. - Ensaio sobre a origem das línguas, op. cit., p. 163.

“ Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 244.
Paul-Arbousse Bastide nessa nota afirma: “Rousseau toma o partido de Diderot, que reabilitava 

a paixão, em sua tradução dos Princípios da Filosofia Moral, de Shaftesbury e em sua Apologia 
ao Padre de Prades (1752) contra os moralistas do século precedente, Pascal, La Bruyère, 
Fénelon, que descreviam o drama do homem como uma luta da razão contra as paixões.” in: Os 
Pensadores, op. cit., p. 244.

coisas segundo as idéias que delas se possa fazer ou pelo simples impulso da 

natureza; o homem selvagem, privado de toda espécie de luzes, só experimenta as 

paixões desta última espécie, não ultrapassando, pois, seus desejos as 

necessidades físicas.”90 As poucas necessidades físicas que o homem em estado de 

natureza tem lhe desenvolvem poucas paixões que não o levariam a desenvolver 

outras paixões associando-se, ao contrário, conservá-lo-iam naquele estado se não 

fosse o concurso de outros fatores: “O efeito natural das primeiras necessidades 

consistiu em separar os homens e não em aproximá-los.”91
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Para Rousseau, o amor-de-si é uma paixão inata, primitiva, anterior a 

qualquer outra, boa e conforme à ordem.96 Enquanto que a piedade natural é, por 

sua vez, a fonte de todas as virtudes sociais: “Mandeville compreendeu muito bem 

que os homens, com toda sua moral, jamais passariam de uns monstros se a 

natureza não lhes tivesse conferido a piedade para apoio da razão: não 

compreendeu, no entanto, decorrerem somente dessa qualidade todas as virtudes 

sociais que quer contestar nos homens.”97 Há todavia, paixões funestas que 

derivam das paixões naturais, mas que, nem por isso seriam legítimas, pois além de 

serem resultados de algum vício da sociedade acabam por provocar efeito oposto 

ao das paixões naturais, ou seja, ao invés de preservarem o homem e a espécie,

94 -r»Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 235.
3 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a economia política, Petrópolis, Vozes, 1996, p. 259.

Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 235.

ordem, nada de semelhante está escrito no coração humano.”94 Enfim, não se pode 

querer aniquilá-las simplesmente, porque são parte da natureza humana e, por isso, 

inscritas naquelas inclinações próprias dos homens. Mesmo tomados em 

sociedade, os homens devem ter preservadas suas paixões, porque sem elas não 

poderiam ser nem homens, nem cidadãos. Este é o argumento que Rousseau nos 

apresenta no verbete Economia Política “Que alguém me diga que tem homens 

para governar, não deve procurar fora da sua natureza uma perfeição da qual eles 

não são suscetíveis; que não deve querer destruir neles as paixões e que a execução 

de semelhante projeto não é desejável nem possível. De tudo isto, eu acharia antes 

melhor dizer que um homem que nada teria de paixões seria um péssimo 

cidadão.”95 O desenvolvimento de nossas paixões não está em desacordo com a 

natureza, mesmo porque, para que o homem saísse do estado de natureza era 

necessário que elas se desenvolvessem.
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Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 253.
Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 235.
No Discurso sobre a desigualdade, contudo, Rousseau parece colocar ao lado do amor de si, 

como paixão natural original, a piedade natural: “Deixando de lado, pois, todos os livros 
científicos, que só nos ensinam a ver os homens como eles se fizeram, e meditando sobre as 
primeiras e mais simples operações da alma humana, creio nela perceber dois princípios 
anteriores à razão, um dos quais interessa profundamente ao nosso bem-estar e à nossa 
conservação, e o outro nos inspira uma repugnância natural por ver perecer ou sofrer qualquer ser 
sensível e principalmente nossos semelhantes.” Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da 
desigualdade, op. cit., p. 230.

destroem a ambos: “Nossas paixões naturais são muito restritas; são instrumentos 

de nossa liberdade, tendem a conservar-nos. Todas as que nos subjugam e nos 

destroem vêm de fora; a natureza não nô-las dá, nós nos apropriamos delas em 

detrimento dessa natureza.”98 Segundo lemos no Emílio" a única paixão natural é 

o amor-de-si; desta derivariam todas as outras, inclusive a piedade natural. Se 

muitas dessas paixões derivadas concorrem para um fim oposto ao das paixões 

naturais, isto se deve ao fato de encontrarem sua origem fora da natureza, isto é, 

na sociedade. Sem a presença deste elemento, estas modificações - paixões 

derivadas das originais - não ocorreriam: “Mas essa modificações em sua maioria 

têm causas estranhas sem as quais não ocorreriam nunca; e essas modificações, 

longe de nos serem vantajosas nos são nocivas; mudam o primeiro objeto e vão 

contra o princípio. E então que o homem se encontra fora da natureza e se põe em 

contradição consigo mesmo.”100 Eis como a educação dos homens pode levar o 

indivíduo a uma contradição consigo mesmo. Afinal as paixões desenvolvidas por 

este tipo de educação vão contra o princípio isto é, contra a educação da natureza. 

Assim, os dois fins não se encontram e causam aos homens estranhamento em 

relação a si mesmos. Rousseau não toma, portanto as paixões num sentido abstrato 

e localiza seu papel no processo de desenvolvimento tanto do indivíduo quanto da 

sociedade; não se deixa envolver, pois, pelo paradoxo: se as paixões são naturais 

deve-se aceitar os vícios, a crueldade, o egoísmo, entre outras paixões como



44

próprias da natureza humana. Por outro lado, se as paixões não são naturais, mas 

produtos da cultura, não se pode encontrar qualquer princípio da natureza humana, 

mesmo o amor-de-si e a piedade natural, que fundamente a moralidade. No Emílio, 

assim como no Segundo Discurso, Rousseau estabelece que as paixões naturais são 

“legítimas e conformes à ordem” e, depois - na segunda parte do Segundo Discurso 

e ao longo de todo o Emílio - mostra como outras paixões vão se imiscuindo ao 

longo do tempo, seja na história do indivíduo, seja na história da sociedade. É 

possível, portanto, encontrar a origem dos males da sociedade, evitá-los com uma 

ação positiva do legislador para a sociedade, e do preceptor, para o indivíduo.

100 idem, ibidem.
101 idem, p. 13-14.

Para que a Educação da Natureza atinja seu objetivo, isto é, o de formar um 

homem e um cidadão, deve ordenar seus princípios segundo o desenvolvimento 

das paixões e das faculdades do indivíduo. Seguir a ordem da natureza, porém, 

implica em formar primeiro um homem para depois formar um cidadão. Há, porém, 

uma dificuldade para se atingir este objetivo “Para ser alguma coisa, para ser si 

mesmo e sempre um, é preciso agir como se fala; é preciso estar sempre decidido 

acerca do partido a tomar, tomá-lo com altivez e seguí-lo sempre. Estou à espera de 

que me mostrem esse prodígio, a fim de saber se é homem ou cidadão ou como se 

arranja para ser a um tempo um e outro. Desses dois objetos necessariamente 

opostos, decorrem duas formas de instituições contrárias: uma pública e comum, 

outra particular e doméstica.”101 Devemos entender que estas instituições 

contrárias, isto é, a educação privada e a pública, se opõem quanto ao meio e não 

quanto ao objetivo, pois como veremos mais adiante, o objetivo último da 

educação da natureza é formar um homem capaz de conviver em meio a qualquer 

tipo de sociedade sem se deixar levar por seus vícios e preconceitos e que saberá
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A moral inata que está inserida na consciência é assim definida no Emílio-. 

“Há portanto, no fundo das almas um princípio inato de justiça e de virtude de 

acordo com o qual, apesar de nossas próprias máximas, julgamos boas ou más 

nossas ações e as alheias e é a esse princípio que chamo consciência.”103 Rousseau 

num exemplo do seu bom estilo, radicaliza a importância da consciência a ponto de 

dar-lhe o mesmo estatuto da perfectibilidade como elemento que distingue os 

homens dos animais: “Consciência! Consciência! Instinto divino, voz celeste e 

imortal; guia seguro de um ser ignorante e limitado, mas inteligente e livre; juiz 

infalível do bem e do mal, que tornas o homem semelhante a Deus, és tu que fazes 

a excelência de sua natureza e a moralidade de suas ações; sem ti nada sinto em 

mim que me eleve acima dos bichos, a não ser o triste privilégio de me perder de

cumprir seu papel diante do Estado, e ser, enfim, um cidadão. Mas assim como o 

corpo não precisa do artifício humano para desenvolver-se, ao contrário, tal 

intervenção é quase sempre funesta, a moral também não precisa e nem deve ser 

adquirida no artifício dos livros e dos colégios. Melhor dizendo, a moral nem 

poderia ser adquirida pela razão, pois: “Numa palavra, antes nesse sentimento 

natural do que nos argumentos sutis deve procurar-se a causa da repugnância que 

todo homem experimenta por agir mal, mesmo independentemente das máximas da 

educação. Ainda que possa ser próprio de Sócrates e dos espíritos de sua têmpera 

adquirirem a virtude pela Razão, há muito tempo o gênero humano não existiria 

mais, se sua conservação só dependesse dos que pertencem a esse grupo.”102 Há, 

pois, uma moral inata que guia o ser humano em seus julgamentos; no entanto, se 

desde a infância uma criança absorve os preconceitos da sociedade, o homem não 

ouvirá, jamais, esta voz que vem de sua própria natureza.

109' Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 255.
103 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 325.
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104 idem, p. 338.
105 Rousseau, J.J. - Oeuvres Completes, Paris, Plêiade, vol. III, 1964, p. 287.

Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 336.

Sobre a questão de saber se os sentimentos que determinam a consciência 

são inatos ou frutos da sociedade, nota-se que Rousseau e Montaigne procedem de 

forma oposta em suas investigações: enquanto o primeiro procura a virtude inata 

pela negatividade, o outro procura pela positividade. Segundo Rousseau, para 

Montaigne, o fato de alguns povos primitivos possuírem costumes avessos ao que 

seria virtuoso demonstra que não existe lei universal para a consciência. Esta seria, 

portanto, histórica. Para Rousseau, são os costumes que podem ser localizados na

O debate acerca da consciência que Rousseau mantém com seus adversários, 

isto é, os filósofos, tem a mesma base teórica que o debate acerca da natureza. Ora, 

quando Rousseau afirma que a natureza é mais que o hábito, procura legitimar o 

uso do conceito natureza. Da mesma forma, ou melhor, por isso mesmo, a 

consciência, que tem um fundo inato, também ganha legitimidade e vai além de ser 

um mero preconceito da sociedade, como querem estes argumentos: “Mas ante esta 

palavra (consciência) ouço erguer-se de toda parte o clamor dos pretensos sábios: 

erros da infância, preconceitos da educação, exclamam em coro.”106 Para tais 

adversários, a consciência é formada pela cultura, nada lhe provém da natureza. 

Assim sendo, não é possível atribuir-lhe qualquer valor universal, somente, 

portanto, valor histórico.

erro em erro com a ajuda de um entendimento sem regra e de uma razão sem 
princípios.”104 A razão não sendo suficiente para levar os homens à virtude, 

também não é suficiente para levá-los à felicidade, porque esta é: “...o mais 

delicioso sentimento da alma, que é o amor pela virtude.”105
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107 idem, p. 366.
108 idem, p. 336.

Rousseau pretende, como vimos, de forma geral, apontar valores positivos 

para a consciência. Tais valores não perderiam sua validade universal, apenas 

porque alguns povos, por razões históricas até possíveis de se determinar, não os 

praticam: “Eles vão além: ousam negar essa harmonia evidente e universal de todas 

as nações; e, contra a incontestável uniformidade do julgamento dos homens, vão 

procurar nas trevas algum exemplo obscuro e só deles conhecido; como se todas as 

tendências da natureza fossem aniquiladas pela depravação de um povo e que, em 

havendo monstros, a espécie nada mais significasse.”108 Assim, a realidade 

histórica não pode ser apontada como formadora da consciência, mas, na maior 

parte das vezes, como sua mordaça. Os filósofos, ao analisarem o problema da 

consciência cometem o erro de confundir o homem tal qual é, com o homem tal 

qual está; da mesma forma que atribuíam ao homem em estado de natureza, 

paixões que só poderiam surgir no estado civil, atribuem à consciência alguns

história de cada povo; estes podem, ora mais, ora menos, calar a consciência. 

Lemos no Emílio a esse respeito: Mas de que adianta o cético Montaigne 

atormentar-se para desterrar em um recanto do mundo um costume oposto às 

noções de justiça? Que lhe adianta dar aos viajantes mais suspeitos a autoridade 

que recusa aos escritores mais célebres? Alguns usos incertos e estranhos baseados 

em causas locais que nos são desconhecidas, destruirão a indução geral tirada do 

concerto de todos os povos, opostos em tudo o mais, e de acordo nesse único 

ponto? Ó Montaigne, tu que te vanglorias de franqueza e de verdade, sê sincero e 

verdadeiro, se é que um filósofo o pode ser, e dize-me se existe algum país na terra 

onde seja um crime manter sua palavra, ser clemente, amigo de fazer o bem, 

generoso; onde o homem de bem seja desprezível e o pérfido honrado.”107
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valores que não teriam estatuto natural, mas só poderiam ter surgido no seio da 
sociedade.

Ora, o conhecimento do bem não é inato: “Conhecer o bem não é amá-lo: o 

homem não tem o conhecimento inato dele, mas logo que sua razão o faz conhecer, 

sua consciência o leva a amá-lo: este sentimento é que é inato.”111 O homem em

havia situações que o

se associaram, 

possível graças a outros sentimentos inatos que vieram a 

que os homens iam aumentando seus laços. Se no 

sociabilidade natural não se manifestava por que não 

permitissem - as associações, se as haviam, eram meramente casuais - no momento 

em que se apresentaram tais situações, os sentimentos inatos relativos à espécie se 

manifestaram: “Mas se, como não se pode pôr em dúvida, o homem é sociável por 

sua natureza, ou ao menos feito para sê-lo, ele só o pode ser através de outros 

sentimentos inatos relativos à sua espécie.”109 Uma vez os homens associados, 

estes sentimentos os colocam diante de duas novas relações: uma consigo mesmo; 

outra com seus semelhantes; assim forma-se o “sistema moral110 do qual nasce a 

consciência.

estado de natureza a

Tomando-se um indivíduo isoladamente, segundo sua natureza, este 

apresenta sentimentos inatos, tais como, o amor-de-si, o medo da dor, o horror à 

morte e o desejo de bem-estar. Estes sentimentos não levam os indivíduos a se 

unirem, pois são as paixões que unem os homens e não estes sentimentos 

primitivos e as necessidades físicas no estado de natureza. Mas na medida em que 

os homens criaram relações mútuas de dependência. Isto foi 

se manifestar à medida

109 idem, p. 337.
110 idem, p. 337.
111 idem, p. 338.
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estado de natureza não tendo desenvolvido sua razão e suas paixões, também não 

pode ter desenvolvido sua consciência; o único bem que pode desejar é o seu bem- 

estar físico; desconhece a própria alma e qualquer responsabilidade quanto às 

relações com seus semelhantes. O conhecimento do bem pertence à toda 

humanidade, mas não na forma de idéias inatas e sim, como vimos, na forma de 

sentimentos inatos. É preciso que se tenha sempre em vista que a razão que permite 

ao homem conhecer o bem não é aquela de mais alto grau de complexidade, 

porque, deste modo, seria supor que só quem tivesse um intelecto como o de 

Sócrates ou quem pudesse ler e entender os grossos volumes dos moralistas é que 

poderia praticar o bem; se a virtude tivesse que ser adquirida pela razão, há muito a 

humanidade estaria perdida. Para conhecer o bem bastam exercícios simples da 

razão e, para amá-lo, basta a consciência.

Ao analisar os “elementos para uma teoria da consciência”, em Rousseau, 

Philonenko aponta uma possível origem para a noção de consciência. Segundo ele, 

pode-se remontar à filosofia grega, mas seria importante também destacar a 

importância da Instituição da Religião Cristã, de Calvino. Em primeiro lugar, a 

posição intermediária da consciência entre Deus e os homens parece provir da obra 

do reformador de Genebra: “A consciência é um princípio. É o que nos diz 

Calvino: ‘uma coisa intermediária entre Deus e os homens.’”112 Apesar disto, não 

se pode deduzir que a concepção de consciência em Rousseau tenha fundamentos 

apenas em Calvino: “O erro mais grosseiro é extrair do contexto calvinista as 

reflexões de Jean-Jacques.”113 A consciência seria o elo de ligação entre três 

momentos diferentes uma dialética a três termos'. Deus, o coração aflito do homem

1 1 9
Philonenko, A.. J.J. Rousseau. et la pensée du malheur, Paris, J. Vrin, p. 271.

113 idem, p. 272.
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e a natureza sendo que “a voz da consciência é a unidade sintética destes três 

momentos.”114

O problema da sociabilidade suscita algumas questões. No Emílio, Rousseau 

afirma que o homem é sociável por sua natureza, mas no Segundo Discurso, afirma 

que, para se conhecer as regras do direito natural, não é necessário o concurso da 

sociabilidade natural. Parece-nos que a dificuldade se desfaz quando observamos 

que Rousseau entende a condição do homem em estado de natureza como de 

absoluta independência, pois só possui necessidades físicas. Essas, por sua vez, 

não o levariam a associar-se com outros homens; daí sua independência. Aqui, 

lembramos do que Robert Derathé afirma: segundo este autor - e Durkhein também 

- a parte mais frágil do sistema de Rousseau é a passagem do estado de natureza 

para o estado civil, pois, uma vez que se considera que o homem é sociável e 

racional por sua natureza o desenvolvimento dessas faculdades deveria se dar por 

forças internas, sem ter a necessidade de se recorrer ao acaso, aos cataclismas, pois 

isso significa, em última instância, recorrer à Previdência: os homens ter-se-iam 

associado por vontade divina.115 Ora, em primeiro lugar devemos ter em mente 

que, para Rousseau, se os homens são sociáveis e racionais por natureza, é por 

vontade divina que o são, pois é ele o Autor de nosso ser. Em segundo lugar, o 

fato de os homens terem se associado graças apenas a fatores exteriores, deve-se à 

concepção de estado de natureza, no qual os homens, como vimos, são 

independentes, porque suas necessidades físicas são suas únicas exigências; suas 

paixões não os levam a associação com outros homens, pois: “é a fraqueza do 

homem que o torna sociável; são nossas misérias comuns que incitam nossos

114 idem, p. 278.
Derathé, R. - Le Rationalisme de Jean-Jacques Rousseau, Paris, 1948.
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116 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 246.
117 idem, p. 247.
118 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, op. cit., p. 251.

entre os

No Emílio, porém, ao abordar o tema da sociabilidade, seu autor tem outro 

objetivo: mostrar que a associação entre os homens é que permite o 

desenvolvimento da moral e que, sem esta, os homens jamais conheceriam a 

verdadeira felicidade: “Um ser realmente feliz é um ser solitário; só Deus goza de 

uma felicidade absoluta, mas quem de nós tem uma idéia disso? Se algum ser 

imperfeito pudesse bastar-se a si mesmo, de que gozaria segundo nós? Seria só e 

miserável. Não concebo que quem não precisa de nada possa amar alguma coisa: 

não concebo que quem não ama nada possa ser feliz.” No estado de natureza os 

homens são solitários e independentes, porque não necessitam de outrem para 

sobreviver; isto não significa que fossem felizes, porque não haveria qualquer 

moralidade em suas ações: “Parece que, a princípio, os homens nesse estado de 

natureza, não havendo entre si qualquer espécie de relação moral ou deveres 

comuns, não poderiam ser nem bons nem maus ou possuir vícios e virtudes, a 

menos que, tomando estas palavras num sentido físico, se considerem como vícios 

do indivíduo as qualidades capazes de prejudicar sua própria conservação e 

virtudes aquelas capazes de em seu favor contribuir.”118 Se, no Segundo Discurso, 

a história da humanidade é apresentada como queda é porque o autor se propunha 

a responder como se deu a origem da desigualdade. Esta obra, em nosso entender,

corações à humanidade: nada lhe deveríamos se não fôssemos homens.”116

se Rousseau não pretende utilizar o princípio da sociabilidade para explicar 

porque os homens se associaram, é porque pressupõe que a sociabilidade só se 

manifesta no homem após o desenvolvimento de paixões que, no estado de 

natureza, estão ainda adormecidas.

11843683
Caixa de texto
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não encerra todo o seu pensamento acerca da história, mesmo porque, nela própria, 

encontra-se o ganho do homem por sair do estado de natureza: a moralidade de 

suas ações. Mas é no Emílio que vemos a importância da moral para a felicidade 

verdadeira.

As relações entre os homens não dependem exclusivamente da razão, pois, 

em primeiro lugar esses se uniram graças a ampliação das paixões; em segundo 

lugar, porque a consciência deve mais aos sentimentos do que à razão: os 

julgamentos das ações dos homens passa antes pelos sentimentos do que pelo 

raciocínio: “...como não aprendemos a querer o nosso bem e fugir do nosso mal e 

recebemos essa vontade da natureza, o amor ao bom e o ódio ao mau nos são 

naturais quanto o amor a nós mesmos. Os atos da consciência não são julgamentos 

e sim sentimentos. Embora todas as nossas idéias nos venham de fora, os

sentimentos que as apreciam estão dentro de nós e é unicamente por eles que 

conhecemos a conveniência ou a inconveniência que existe entre nós e as coisas 

que devemos respeitar ou evitar.”119 O Contrato Social estabelece relações 

racionais entre os homens no nível do direito político e aponta, em alguns 

capítulos, o modo como deve proceder um legislador, de um modo geral, para 

formar ou restaurar um Estado da maneira mais duradoura possível. É a educação 

que tem por objetivo estimular o sentimento pátrio nos indivíduos, desde 

pequenos, por diversos meios: jogos, vida comunitária, festas públicas. Por isso, 

seu papel é tão relevante no que se refere à idéia de povo em Rousseau: o povo não 

é uma multidão, mas um conjunto de homens reunidos por laços afetivos e 

costumes. As leis positivas são importantes, mas incapazes de, por si mesmas, unir 

a sociedade; se aqueles laços se desfazem, então as leis têm pouco a fazer. Isto

119 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 337.
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explicaria porque, para Rousseau, os Estados pequenos são mais sólidos que os 

grandes: sendo menores, haverá maior identidade entre os cidadãos, assim, seus 

laços afetivos são mais duradouros do que os dos cidadãos de um Estado muito 

grande e diversificado.

1?0 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 231. 
121 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 338.

a um

Ainda que a razão não seja o principal meio pelo qual se adquire a 

moralidade, é preciso definir melhor seu papel em relação a ela. Em primeiro lugar, 

pode-se estabelecer um pressuposto: só há moralidade no homem em estado civil, 

portanto, no homem que desenvolveu suas faculdades, entre elas, a razão. Assim, 

vê-se que a razão é necessária para se conhecer o bem. Mas isso não implica que a 

prática da virtude dependa fundamentalmente da reflexão, pois, como vimos, se 

assim fosse, “há muito tempo o gênero humano não existiria mais.” Por esse 

aspecto, o Segundo Discurso e o Emílio voltam a abordar esse tema de forma 

semelhante. O primeiro nos apresenta a seguinte conclusão a respeito das duas 

paixões inatas: “Deste modo, não se é mais obrigado a fazer de um homem um 

filósofo em lugar de fazê-lo homem; seus deveres para com outrem não lhe são 

unicamente ditados pelas lições tardias de sabedoria e, enquanto não resistir ao 

impulso interior natural da comiseração, jamais fará qualquer mal a um outro 

homem, nem mesmo a um ser sensível, exceto no caso legítimo em que, 

encontrando-se em jogo sua conservação, é obrigado a dar-se preferência a si 

mesmo.” No segundo, lemos a conclusão do Vigário depois de sua longa 

exposição acerca do que julga ser a consciência: “Graças aos céus, eis-nos 

libertados de qualquer pavoroso sistema de filosofia: podemos ser homens sem 

sermos sábios; dispensados de consumir nossa vida no estudo da moral, temos por
121 menor preço um guia mais seguro no labirinto imenso das opiniões humanas.”
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Rousseau tem claro, pois, que para um homem ser virtuoso não é preciso que seja 

um erudito, ao contrário, talvez seja este um dos piores caminhos para a virtude: 

“O homem selvagem de modo algum possui esse talento admirável e, por falta de 

sabedoria e de razão, vêmo-lo cada dia entregar-se temerariamente ao primeiro 

sentimento de humanidade. Nos motins, nas arruaças, a populaça se reúne, o 

homem prudente se distancia; a canalha, as mulheres do mercado é que separam os 

contendores e impedem as pessoas de bem de se degolarem mutuamente.” . O 

que importa, pois não é refletir sobre a virtude, mas praticá-la. Para tanto, cada 

homem deve ser bom cidadão, porque a virtude só é possível em sociedade e a 

pátria é o objeto de atenção principal do bom cidadão. Rousseau observou que nas 

áreas rurais onde reinava a ordem, os costumes eram sempre conformes à virtude; 

assim, as lições de moral, seja por meio dos livros, seja por meio do teatro, lhes 

eram inúteis. Com certeza, são tais regiões que inspiram o conteúdo da Nova 

Heloísa e o conteúdo do Emílio, especialmente em passagens como as da educação 

de Sofia. Por outro lado, as cidades - onde reina a cultura letrada - apresentam-se 

corrompidas. O modelo de Rousseau não é puramente abstrato e inspirado na 

história, mas também parte das observações que fez em suas viagens pela França, 

Suíça e norte da Itália. Nos lugares onde reinava a virtude, a cultura letrada poderia 

prejudicar a moral e, nos lugares onde reinavam os vícios, a cultura letrada não 

faria senão reforçá-los. Franklin de Matos sintetiza este paradoxo da seguinte 

forma: “De fato, o teatro é um quadro das paixões humanas cujo original está em 

todos os corações, de tal modo que existe uma relação de espelhamento e 

cumplicidade entre o palco e a platéia. Se quiser permanecer vivo, o teatro deverá 

bajular as paixões prezadas pelo público, tornando detestáveis apenas as odiadas 

de antemão. O Teatro não tem, pois, nenhum poder de corrigir os costumes. Se

12°' Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 254.
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pretender agradar, terá de segui-los, abdicando de qualquer objetivo pedagógico; 

se quiser corrigi-los, aborrecerá o público, renunciando à diversão e arriscando a 

própria sobrevivência.”123

Formar um homem da natureza não significa poupá-lo dos possíveis 

acidentes da vida que, cedo ou tarde, ele terá de enfrentar, mas fazê-lo passar por 

lições, proporcionais à sua idade, que o preparem para tais acidentes, que são por 

sua vez de dois estatutos: um físico outro moral. Quanto ao primeiro, trata-se de 

preparar seu corpo para ser resistente à qualquer mudança de região onde habitará, 

tornando-se, assim, um habitante da terra. Para tanto, enquanto for criança, como 

vimos, não se deve cercá-lo de cuidados excessivos, pois é da natureza da criança 

suportar mudanças: “Uma criança suportará mudanças que um homem não suporta; 

as fibras delas, moles, flexíveis, tomam sem esforços as dobras que se lhes 

impõem; as do homem, mais endurecidas, só com violência mudam as que 

receberam . Pode-se, portanto, tornar uma criança robusta sem expor sua vida e 

saúde.”124 Este é o mesmo princípio do homem em estado de natureza, no qual a 

natureza não foi alterada pelo artifício humano. Assim, seu corpo era tão são 

quanto a natureza o permitia ser: “Habituados, desde a infância, às intempéries da 

atmosfera e ao rigor das estações, experimentados na fadiga, e forçados a defender 

a prole contra as outras bestas ferozes ou a elas escapar correndo, os homens 

adquirem um temperamento robusto e quase inalterável (...) adquirem, desse modo, 

todo o vigor de que a espécie humana é capaz. A natureza fez com eles 

precisamente como a lei de Esparta com os filhos dos cidadãos; torna fortes e 

robustos aqueles que são bem constituídos e leva todos os outros a perecerem, 

sendo quanto a isso diferente de nossas sociedades, onde o Estado, tornando os

123 Matos, L.F.Franklin, introdução à Carta à D’Alembert, Campinas, UNICAMP, 1993, p. 14
124 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 23.



56

125 filhos onerosos para os pais, mata-os indistintamente antes de seu nascimento.”

Ainda que sejam muito distintas, a “seleção natural” do estado de natureza e a 

seleção eugênica de Esparta, é preciso ter em vista que a segunda se realizou com 

base na primeira: o conhecimento da natureza humana e a decisão de seguí-la é o 

que permitiu aos espartanos constituir o Estado que tiveram. Assim, podemos 

observar a afirmação de Machado: “...a seleção eugênica artificial dos espartanos é 

dada como a perpetuação da seleção natural da luta pela vida.” Parece-nos que 

há um rompimento claro entre o estado de natureza e o civil e que, com isso, o fato 

dos espartanos seguirem a natureza não significa que estão presos ao estado de 

natureza. No capítulo em que tratamos da educação pública, porém, abordaremos 

com mais profundidade este problema. E de se notar, todavia, que a atitude dos 

espartanos é mais transparente e conforme à natureza do que a seleção velada das 

sociedades as quais Rousseau têm sob as vistas.

Quanto ao segundo estatuto, o moral, os acidentes também não são, senão, 

meios pelos quais o homem natural se prepara para enfrentar outros, futuros e mais 

graves, que terá no convívio com a sociedade. Mas ao contrário do homem da 

sociedade, não usará máscaras para conviver com os outros homens; será sempre 

ele mesmo, estará sempre em seu lugar: “Mas considerai primeiramente que, 

querendo formar um homem da natureza, nem por isso se trata de fazer dele um 

selvagem, de jogá-lo no fundo de uma floresta; mas que, entregue ao turbilhão 

social, basta que não se deixe arrastar pelas paixões nem pelas opiniões dos 

homens; que veja com seus olhos; que sinta com seu coração; que nenhuma 

autoridade o governe a não ser sua própria razão.” Assim ocorre no caso das

1^5 • •Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 238.
126 idem, ibidem.
127 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 291.
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humana”133

desnaturante, portanto - e 

constantemente de estado,

Cremos, com o que expomos acima, poder compreender Henri Gouhier, 

quando este afirma: “Em seu tratado de educação, Rousseau não prepara Emílio 

para se tornar cidadão de uma cidade que não existe, nem a tomar lugar numa 

sociedade desnaturante-. ele será o preceptor do homem abstrato.” Para Derathé, 

a definição de homem abstrato seria a seguinte: “No Emílio, o homem natural é o 

homem abstrato, aquele que reúne os traços comuns de todos os homens, todos os 

lugares e todas as sociedades.” A razão que leva Rousseau a considerar seu 

aluno um homem abstrato é , justamente, a de expô-lo “a todos acidentes da vida 

está sujeito a inúmeras transformações - o mundo 

homens, por consequência, sujeitos a mudar 

somente exercitando-os a suportar a dor e 

dificuldades que tais mudanças provocam é que se prepara o indivíduo para a 

sociedade. Por este mesmo motivo preferirá que Emílio seja filho de uma família 

rica, pois se o objetivo é preparar Emílio para qualquer tipo de mudança é mais 

razoável prepará-lo para empobrecer, uma vez que há “mais arruinados que 

enriquecidos.”134; por outro lado, educando um rico, fará um ‘homem’, será uma

favas , no seu primeiro contato com a sociedade “ e quando Emílio teve de se 

separar de Sofia Em nenhum destes casos foi-lhe poupado o desgosto, mas em 

todos saiu-se bem, porque o que ele é, não depende da sociedade, mas de sua 

própria razão e consciência.
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A natureza é o único guia de Emílio até a idade de vinte anos, momento em 

que conhece Sofia. Tornou-se homem e não cidadão, porque não vive para a 

sociedade. Aprendeu a conhecer as coisas e os homens, sempre do ponto-de-vista 

do indivíduo isolado e independente. Mesmo quando recebeu as lições sobre os 

princípios do direito político e viajou por dois anos pelos principais países da 

Europa, não se esquece do que aprendeu e se mantém firme à posição de homem da 

natureza. Quando seu preceptor lhe pergunta; “... em que vos fixais?” - Emílio lhe 

responde: “Que penso afinal? Em permanecer tal qual vós me fixastes ser, e a não 

acrescentar voluntariamente nenhum grilhão aos que me impõem a natureza e as

135 idem, ibidem.
136 idem, ibidem.
137 idem, p. 572.

“vítima arrancada do preconceito”135 , enquanto que um pobre “pode tornar-se 

”136 Por outro lado, Emílio, abraçará a condição de cidadão do país 

em que viveu, menos por méritos da liberdade neste país, do que por gratidão: “Há 

sempre um governo e simulacros de leis sob os quais se viveu tranquilo. Que 

importa se o contrato social não foi observado, desde que o interesse particular 

tenha sido protegido como o fizera a vontade geral, desde que a violência pública o 

tenha garantido contra as violências particulares, desde que o mal que viu fazerem 

o tenha levado a amar o bem, desde que nossas próprias instituições o tenham feito 

conhecer e odiar suas próprias iniquidades? Ó Emílio, onde está o homem de bem 

que nada deva a seu país? Quem quer que seja, ele lhe deve o que há de mais 

precioso para o homem, a moralidade de suas ações e o amor à virtude.” Apesar 

de estar preparado para viver em qualquer sociedade, pois todas são desnaturantes, 

Emílio fará parte da sociedade na qual viveu até então. Não apenas por gratidão, 

como dissemos mais acima, mas também por dívida.
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138 idem, ibidem.
139 Nascimento, M.M.- Dialética e Liberdade, Porto Alegre, Vozes, 1993, p. 399.
140 Rousseau, J.J. - Emilio ou da Educação, op. cit. , p. 571.

No longo discurso que faz ao seu preceptor, Emílio afirma, em dado 

momento, que independentemente dos acidentes que o façam mudar de estado 

ficará firmemente em seu lugar. Não se trata de qualquer espaço no mundo, mas 

seu próprio eu, isto é, será sempre um homem e ficará no lugar que cabe a um 

homem ficar. E para este estado que Rousseau afirmava no livro I querer preparar 

seu aluno: “Na ordem natural, sendo os homens todos iguais, sua vocação comum 

é o estado de homem; e quem quer que seja bem educado para esse, não pode 

desempenhar-se mal dos que com esse se relacionam. Que se destine meu aluno à 

carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia, pouco me importa. Antes da vocação 

dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é o ofício que lhe quero

leis.”138 O princípio que determina esses grilhões é o da necessidade, oposto às 

opiniões e às paixões dos homens. Nascimento analisa, no texto Emílio e Sofia ou 

os Solitários, a relação entre a escravidão e o estado de natureza sob a ótica da lei 

da necessidade e conclui: “Na verdade, Emílio está preparado para tudo. Pela 

educação que recebera, como homem completo, estava pronto para enfrentar a 

ordem da necessidade. Não é de admirar que, depois de ter mudado várias vezes de 

senhor, sem perder a condição de escravo, vai passando por todos os graus de uma 

sociedade escravocrata. De escravo passa a feitor, e , de feitor, chega a conselheiro 

do rei da Argélia, um posto bastante privilegiado.” Desta forma, Emílio é livre, 

porque não está sob as cadeias próprias dos homens: as opiniões e as paixões. 

Então, Emílio conclui a resposta ao seu preceptor: “Que me importa minha 

condição na terra? Que me importa onde esteja? Onde quer que haja homens estou 

com meus irmãos; onde quer que não os haja estou em minha casa.”140
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Chegamos ao resultado mais importante da educação da natureza: formar o 

homem natural, isto é, aquele que, educado para si mesmo, ainda é útil para os 

outros homens. Este duplo objetivo está prestes a ser atingido: “Resta enfim a 

educação doméstica ou da natureza, mas que será para os outros um homem 

unicamente educado para si mesmo? Se o duplo objetivo que se propõe pudesse 

porventura reunir-se num só, eliminando as contradições do homem, eliminar-se-ia 

um grande obstáculo à sua felicidade. Para julgar, fora preciso vê-lo inteiramente 

formado; fora preciso ter observado suas tendências, visto seus progressos, 

acompanhado sua evolução; fora preciso, em poucas palavras, conhecer o homem 

natural. Creio que alguns passos terão sido dados nessas pesquisas em se lendo 

este livro.”144 A obra não se completaria se apenas um dos objetivos tivesse sido 

cumprido - o de formar um homem. É preciso que o segundo se cumpra. Emílio, 

como vimos, próximo ao fim de sua viagem, conclui que não se sente inclinado a

ensinar. Saindo de minhas mãos, ele não será, concordo, nem magistrado, nem 

soldado, nem padre; será primeiramente homem.141 É preciso estabelecer aqui a 

diferença entre a noção de cidadania no Contrato Social e no Emílio. No primeiro, 

quando Rousseau se refere ao cidadão está refletindo sobre o plano do direito, isto 

é, trata-se do cidadão enquanto partícipe da soberania, e súdito enquanto 

submetido às leis do Estado.142 Quando Emílio torna-se cidadão, porém, estará no 

plano dos fatos, por assim dizer, isto é, fará parte de uma sociedade real, como a 

imensa maioria das sociedades. É preciso, no entanto, transformar o homem em 

cidadão, afinal, como nos diz o Manuscrito de Genebra: “...nós só começamos 

propriamente a nos tornarmos homens após sermos cidadãos”143.
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habitar país algum, porque todos se “equivalem”, assim como os homens. Esta é a 

razão porque ele continua no seu estado de homem, apenas. Mas Emílio não foi 

educado para viver isoladamente e sim em meio aos homens, embora não 

necessariamente nas cidades. Seu preceptor o aconselha a morar no campo e levar 

uma vida patriarcal e campestre. Há para tanto, uma justificativa que é, a um só 

tempo, moral e civil. Em seu aspecto civil, a justificativa para que Emílio tome um 

lugar na sociedade é, assim, explicitada: “O Emílio, onde está o homem de bem 

que nada deva a seu país? Quem quer que seja, ele lhe deve o que há de mais 

precioso para o homem, a moralidade de suas ações e o amor à virtude.”145 Sendo 

assim, Emílio opta por morar no país em que viveu até então. Em seu aspecto 

moral, a justificativa apela para a relação entre liberdade e virtude: “Nascido no 

fundo de um bosque, teria vivido mais feliz e mais livre; mas nada tendo a 

combater para seguir suas inclinações, teria sido bom sem mérito, não teria sido 

virtuoso, e agora ele o sabe ser apesar de suas paixões. A simples aparência do bem 

leva-o a conhecê-la e amá-la. O bem público que serve unicamente de pretexto aos 

outros, é para ele um motivo real. Ele aprende a combater, a vencer-se, a sacrificar 

seu interesse ao interesse comum.”146 Esta é a mesma idéia que diferencia a 

felicidade no estado de natureza; que, de fato não existe, e no estado civil, tal como 

lemos no Manuscrito de Genebra-, “Há mais ainda, esta perfeita independência e 

esta liberdade sem regra, mantida junto à antiga inocência, teria sido sempre um 

vício essencial e nocivo ao progresso de nossas mais excelentes faculdades, a 

saber a falta desta ligação das partes que constitui o todo. A terra seria coberta de 

homens entre os quais não haveria nenhuma comunicação; nós nos encontraríamos 

em todos os lugares, sem estar unidos em nenhum; cada um ficaria isolado entre os



62

147 Rousseau, J.J. - Oeuvres Completes, op. cit., p. 283.
148 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a Economia Política, op. cit., p. 35.

outros, cada um sonharia que está só; nosso entendimento não poderia se 

desenvolver; nós viveríamos sem sentir, nós morreríamos sem ter nascido; toda 

nossa felicidade consistiria em não conhecer nossa miséria; não haveria nem

bondade em nossos corações nem moralidade em nossas ações, e nós não teríamos 

jamais provado o mais delicioso sentimento da alma que é o amor à virtude.”147 No 

verbete Economia Política, vê-se, também, a mesma relação necessária entre 

virtude e amor à pátria: “É certo que os maiores prodígios de virtude foram 

produzidos pelo amor à pátria: esse sentimento doce e vivo que une a força do 

amor próprio a toda a beleza da virtude e lhe dá uma energia que, sem desfigurá-la, 

torna-a a mais heroica de todas as paixões. Foi ele que produziu tantas ações 

imortais cuja luminosidade cega nossos olhos fracos, e tantos grandes homens 

cujas antigas virtudes parecem fábula, depois que o amor à pátria tornou-se 

desprezível. O material no qual fora esculpida a estátua de Glauco pela mão 

divina, fora sempre incorruptível, mas não tinha como proteger-se da máscara com 

que as intempéries a cobriam.

11843683
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“Eis aqui o artigo importante”. Esta frase inicial do capítulo “Educação” das 

Considerações, e a situação em que este tema é inserido no verbete Economia 

Política nos mostra o seu peso na obra de Rousseau. Na primeira parte do verbete 

destaca-se a necessidade de se fazer realizar a vontade geral; na segunda, que isto 

só é possível se “reinar a virtude”. Assim, a pátria só existirá se houver virtude e 

esta, por sua vez, se houver cidadãos, mas só haverá cidadãos se eles forem 

educados para isto. No Contrato Social Rousseau coloca assim o problema da 

“multidão cega”: “Como uma multidão cega, que freqúentemente não sabe o que 

deseja porque raramente sabe o que lhe convém, cumpriria por si mesma empresa 

tão grande e tão difícil quanto um sistema de legislação?”149 Ora, no Economia 

Política, a resposta parece clara, isto é, é preciso formar cidadãos: “Não basta dizer 

aos cidadãos que sejam bons, é preciso ensiná-los a ser.”150 É indubitavelmente 

necessário formar cidadãos. Importa saber, agora, como. Dois personagens, que 

são sua fonte de inspiração, consideram este tema da mesma forma, apesar de 

partirem de princípios opostos. Trata-se de Platão e Licurgo: “Quando se quer 

enviar alguém ao país das quimeras, cita-se a instituição de Platão. Ora, se Licurgo 

houvesse escrito a sua, eu a acharia bem mais quimérica. Platão não fez senão 

depurar o coração do homem; Licurgo desnaturou-o.”151
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no eu

A educação pública e a educação da natureza apresentam, porém, uma série 

de diferenças derivadas das diferentes circunstâncias em que devem ser aplicadas. 

A educação pública seria aplicada apenas quando fosse possível restaurar a 

liberdade de um povo ou instaurá-la, pois há Estados para os quais a educação 

pública não pode mais formar cidadãos. E justamente nestes Estados que a 

educação da natureza pode ser aplicada. Em primeiro lugar, porque se a educação 

pública é possível, como nos exemplos históricos e na Polónia, então a educação 

da natureza é desnecessária. Em segundo lugar, porque numa sociedade cuja 

corrupção é irreversível, a única coisa que resta à educação é “arrancar uma vítima 

do preconceito”. 154 Assim, lemos no Emílio que “a instituição pública não existe

Segundo Gouhier, “depurar significa evidentemente tentar reencontrar a 
152natureza.” Isto significa que depurar o coração humano é fazer com que suas 

paixões naturais ultrapassem o limite do estado de natureza, resultando na 

formação do homem natural. Desnaturar, por sua vez, é substituir a natureza pela 

sociedade, retirando do indivíduo sua identidade o seu eu particular, e inserindo-o 

comum. Contudo, a natureza é o substrato comum dos processos 

educacionais público e doméstico. Deverá ser seguida, mesmo quando seu objetivo 

é “desnaturar o homem”. Conforme Salinas, “a natureza é efetivamente o modelo 

por excelência de que a sociedade aspira ser cópia.” Para que a educação possa 

atuar sobre a natureza - seja depurando-a, seja desnaturando-a - deverá conhecê-la 

muito bem aquele que irá educar uma criança, isoladamente, ou aquele que ousa 

empreender a instituição de um povo.
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“não encaro como uma instituição pública esses estabelecimentos 

ridículos a que chamam colégios.”156

Ora, a educação pública não é possível numa sociedade corrompida porque seus 

colégios apenas reproduzirão dentro dos seus muros os preconceitos que já tomam 

conta de toda a sociedade. Diante deste quadro Rousseau conclui: “Resta enfim a
1 ‘yleducação doméstica ou a da natureza.”

155 e

Quanto aos aspectos metodológicos, a diferença está no fato de que a 

educação da natureza é individual, e se dá numa relação entre preceptor e 

discípulo: “Emílio é órfão. Pouco importa que tenha pai e mãe. Assumindo seus 

deveres, adquiro seus direitos. Ele deve honrar seus pais mas só deve obedecer a 

mim. E minha condição primeira, ou melhor, minha única condição.” Ao passo 

que a educação pública é coletiva, vivendo cada criança numa relação de obrigação 

com toda a sociedade, mas especialmente com os mestres. Assim, na primeira, só 

muito tardiamente abrir-se-á o leque das relações sociais, e só neste momento o 

discípulo aprenderá a conviver com a opinião pública. Quando Emílio é conduzido 

ao convívio com outros adolescentes159 não se deixa levar pelas suas opiniões , 

buscando, nesta fase, espontaneamente, o isolamento. Na educação pública, porém, 

o olhar da sociedade está sempre sobre as crianças e ter o reconhecimento de todos 

pelo seu mérito é fundamental. Nas Considerações, Rousseau recomenda que as 

crianças sejam estimuladas a obter, pelo seu esforço, a aprovação pública. A maior 

diferença que pode ser assinalada entre estes dois processos é aquela relativa à 

formação do cidadão. Na educação da natureza, Emílio é feito primeiro homem

155 idem, p. 14
156 idem, ibidem.
157 idem, p. 15.
I?8 idem, p. 30.
159 Rousseau, J.J - Emílio ou da Educação, p. 255-258.
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para depois abraçar a condição de cidadão, pois ser cidadão é condição necessária 

para que se possa ser homem. Assim a inserção de Emílio no meio social é o 

coroamento da educação da natureza. Na educação pública, estes processos são 

concomitantes, pois se se forma um cidadão, forma-se necessariamente um homem.

Contudo, nem toda educação coletiva é necessariamente pública, pois como 

vimos mais acima, os “colégios” não são considerados por Rousseau 

instituições públicas, uma vez que apenas reproduzem os preconceitos já 

arraigados. Mas, por outro lado, se um Estado pretende oferecer uma educação 

pública deve esta contemplar a todos não havendo a possibilidade de existirem 

excluídos sob pena de não se poder dizer que tal instituição é verdadeiramente 

pública, tal como Rousseau afirma nas Considerações: “Todos, sendo iguais pela 

constituição do Estado, devem ser educados juntos e da mesma maneira e se não se 

pode estabelecer uma educação pública totalmente gratuita, é preciso ao menos 

oferecê-la a um preço que os pobres possam pagar.”160

No verbete Economia Política, Rousseau cita três exemplos de cidades 

antigas que teriam praticado a educação pública: Creta, Esparta e Roma. Como 

Rousseau não se atém ao primeiro destes casos, debrucemo-nos sobre os dois 

últimos. Em relação a Esparta, destacamos a importância da figura de Licurgo, 

personagem de cuja existência real Rousseau parece não duvidar. Mais 

significativas, porém, são as referências aos resultados de sua obra, que podemos 

encontrar no Emílio'. “Uma mulher de Esparta tinha cinco filhos no exército e 

aguardava notícias da batalha. Chega um hilota; ela pede-lhe, trémula, 

informações: ‘Vossos cinco filhos morreram. - Vil escravo, perguntei-te isso?

160 Rousseau, J.J - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit., p 37.
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Alcançamos a vitória!’ A mãe corre ao templo e rende graças aos deuses. Eis a 

cidadã.” Noutro exemplo lemos: “Placedemônio Pedarete apresenta-se para ser 

admitido ao conselho dos trezentos; é recusado; volta satisfeito por ter encontrado 

em Esparta trezentos homens mais dignos do que ele. Suponho que essa 

demonstração era sincera; é de se acreditar que era. Eis o cidadão.”161

161 Rousseau, J.J - Emílio ou da Educação, op. cit., ambas citações, p. 13.
162 Leduc-Fayette, Le Milhe de 1’antiquité, , p. 78.
163 idem, p. 87.

Em relação a Atenas, no Primeiro Discurso, Rousseau, já havia assinalado 

que a ilustração de Atenas levou-a à corrupção, enquanto que a rusticidade de 

Esparta a teria mantido, por muito tempo, salva desta degeneração. Leduc-Fayette 

afirma a este respeito que: “Rousseau, fiel a uma tradição que remonta à 

antiguidade, está persuadido da superioridade guerreira da Lacedemônia. Faz dela 

uma consequência da pobreza espartana, sustenta a tese segundo a qual um povo 

miserável é mais valoroso no combate que um povo rico é, por consequência, mais 

apto à vitória.” " A autora assinala também a importância da “educação pública” 

de Esparta para a formação dos cidadãos, ou seja, a importância de transformar os 

homens, caracterizados pelo individualismo, em cidadãos, caracterizados por se 

comportarem conforme um “modelo comum”: “O grande problema dos educadores 

gregos, como explica Werner Jaeger na Paidéia, era determinar como o 

individualismo pode ser reprimido e o caráter de cada cidadão conformado ao 

modelo comum.” Assim, como vemos, a proposta de desnaturar os homens, 

transformar suas inclinações naturais para que não tenda ao individualismo não é 

originária de Rousseau, mas provém da antiguidade. Sem dúvida, suas leituras de 

Plutarco foram determinantes, mas a elas voltaremos mais adiante, analisando
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As duas obras de Rousseau que abordam o tema da educação pública 

possuem estatutos diferentes. O Economia Política, de 1755, seria uma obra 

teórica, isto é, escrita para traçar princípios gerais; ao passo que as Considerações, 

de 1776, seria uma obra de circunstância, isto é, escrita a partir de princípios

quais processos Licurgo teria imposto à Esparta para que a reforma nas leis 

chegasse a um resultado favorável.

Roma, por sua vez, é marcada por uma especificidade: “É surpreendente que 

os romanos não a tenham tido (a educação pública), mas Roma foi durante cinco 

séculos um contínuo milagre que o mundo não pode esperar rever mais. A virtude 

dos romanos, forjada pelo horror à tirania, aos crimes dos tiranos e pelo amor inato 

à pátria, fez de todas as casas outras tantas escolas de cidadãos; e o poder sem 

limite dos pais sobre os filhos dava tanta severidade ao governo particular, que o 

pai, mais temido que os magistrados, simbolizava no seu tribunal doméstico, o 

censor dos costumes e o guardião das leis.”164 Roma, portanto, não tem exemplos a 

fornecer, tal como veremos no caso da educação em Esparta. Contudo, seu 

exemplo maior é o que tem relevância, pois reforça a tese de que é importante 

forjar cidadãos. O milagre romano, foi portanto, o de forjar cidadãos dentro das 

casas, no seio das famílias, sob autoridade do pai. Com exceção da Flor do Lácio, 

nenhum outro país verá isto ocorrer de novo.163

164 Rousseau, J.J - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit., p. 42.
165 Neste ponto podemos recorrer, novamente a Leduc-Fayette, para apontar um problema 
constante na abordagem que Rousseau faz da história, pois frequentemente se discute a 
veracidade de alguns elementos das fontes por ele citadas, tais como Tito Lívio e Plutarco: “O 
mito romano é antes de tudo um mito ético. Para Rousseau, como para Montesquieu, ou 
antes deles, Platão a Aristóteles, ética e política não são, de direito, dissociáveis.”165 Poderíamos 
acrescentar que os historiadores Tito Lívio e Plutarco também estão fundamentalmente 
preocupados com uma história ética e moral. O fato histórico pode não ser verossímil, mas dele 
se retiram lições que são o principal motivo da obra.



69

Formar cidadãos na educação pública significa transformar os homens desde 

a infância. Esta transformação do eu individual em parte de um eu comum é que 

leva o indivíduo do estado de homem para o de cidadão. Jamais o indivíduo poderá 

tomar-se por unidade absoluta, mas sempre como unidade fracionaria. Tal 

transformação é a única garantia de liberdade, pois ao se perder a que é própria do 

estado de natureza, ganha-se outra mais sólida, própria do estado civil; tal 

transformação é radical e não pode abrir exceção em nenhum caso, pois é a 

exigência para que o pacto social não seja um formulário vão: “... quem quer que 

venha a recusar a vontade geral, será constrangido a isso por todo o corpo, o que 

significa apenas que será forçado a ser livre, pois esta é a condição que, dando

166 Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia, op, cit., p. 36 (grifo nosso)
167 Rousseau, J.J. - ,Discurso sobre a Economia Política, op. cit.p. 39.

gerais, mas que contempla uma realidade particular, neste caso, a Polónia. 

Conquanto sejam marcadas por esta diferença, os princípios estabelecidos na 

primeira permanecem na segunda, na medida em que a realidade o permite, e o 

objetivo final permanece: formar cidadãos. Assim, podemos ler nas 

Considerações: “É a educação que deve dar às almas o caráter nacional e dirigir de 

tal forma suas opiniões e seus gostos que eles sejam patriotas por inclinação, por 

paixão, por necessidade.”166 No mesmo sentido, vemos que o verbete aponta que 

formar cidadãos é a única forma de manter ou instituir uma nação: “A pátria não 

pode subsistir sem a liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem 

os cidadãos; isso é possível quando os cidadãos são educados para tal, caso 

contrário têm-se apenas escravos ruins, começando pelos próprios chefes de 

Estado. Ora, formar cidadãos não é trabalho para um dia, e, para que se façam 

homens é preciso instruí-los desde crianças.”167
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No verbete, Rousseau observa que esta transformação deve se iniciar na 

infância, pois as inclinações naturais ainda não tomaram o rumo que as levará a 

identificar o homem com o eu individual. A pátria não tem nada a esperar de um 

homem educado segundo a educação da sociedade: “Como poderia o amor pátrio 

germinar em meio a tantas outras paixões que o sufocam? E o que resta aos 

cidadãos que têm um coração já dividido entre a avareza, uma amante e a 

’ Para Rousseau, só o amor produz realmente a virtude, assim, se se 

mantém o eu próprio em algum grau, se o indivíduo possui alguma identidade sem 

a pátria, significa que é incapaz de ser, de fato, virtuoso: “E certo que os maiores 

prodígios da virtude foram produzidos pelo amor à pátria: esse sentimento doce e 

vivo que une a força do amor próprio a toda a beleza da virtude e lhe dá uma

168 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 34.
169 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educacação, op. cit. p. 13.
170 Plutarco, Vidas Paralelas, São Paulo, PAUMAPE, p. 121.

168cada um à pátria, o garante de toda dependência pessoal...”

instituições sociais segundo o Emílio-. “As boas instituições sociais são as que mais 

bem sabem desnaturar o homem, tirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe outra 

relativa e colocar o eu na unidade comum, de modo que cada particular não se 

acredite mais ser um, que se sinta uma parte da unidade e não seja mais sensível 

senão no todo.”169 É pelo exemplo de Esparta, trazido a nós por Plutarco, que 

vemos como a instituição das leis de Licurgo pôs fim a este problema do 

desenvolvimento do eu particular: “A educação dos espartanos se prolongava até a 

idade madura. Ninguém era livre para viver como quisesse. A cidade mais parecia 

um acampamento onde todos levavam uma existência a serviço do Estado, 

regulamentada por lei. Sua convicção era a de não pertencerem a si mesmos, mas à 

pátria.”170
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Rousseau, J.J. - Discurso sobre a Economia Política, op. cit., p. 40. 
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energia que, sem desfigurá-la, torna-a a mais heroica de todas as paixões. Foi ele 

que produziu tantas ações imortais cuja luminosidade cega nossos olhos fracos, e 

tantos grandes homens cujas antigas virtudes parecem fábula, depois que o amor à 

pátria tornou-se desprezível.”172

Como Roma é um milagre que não devemos esperar rever, o sucesso 

positivo da educação pública deve ser garantido, por um artifício: é preciso que o 

Estado substitua os pais na tarefa de educar os filhos. Dois são os motivos que 

justificam esta necessidade. Primeiro, se o Estado cumpre o dever de zelar pela 

educação das crianças adquire o direito de exigir deles o comportamento virtuoso 

de que tem necessidade. Segundo, a legitimidade mais sólida de tal substituição 

encontra sua justificativa no interesse geral, pois o Estado sente os efeitos da 

educação que os filhos recebem dos pais; se tal educação os faz levar em conta 

apenas os seus interesses, o Estado ficará à mercê das vontades dos particulares. 

Os cidadãos devem amar a pátria “com aquele delicado sentimento que cada 

homem só tem por si mesmo.”173 Este delicado sentimento é o amor-de-si, o qual, 

ao se desenvolver não deve identificar o indivíduo consigo mesmo, mas com toda a 

comunidade, com todo o corpo da nação, fazendo dele apenas parte de um todo. 

Desta maneira, aquela perigosa inclinação não tomará os rumos assinalados no 

Segundo Discurso, no qual o amor-de-si tornou-se amor-próprio, mas poderá ser 

direcionado para outro objeto, muito mais elevado que os dois primeiros: o amor à 

pátria.
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Destacamos em primeiro lugar, porém, o delicado aspecto da escolha dos 

mestres. Tal como o preceptor no Emílio, não deve ser uma profissão, pois: “há 

ofícios tão nobres que ninguém os pode desempenhar por dinheiro sem se mostrar

174 Rousseau, J.J. -Discurso sobre a Economia Política, op. cit., p. 34.
175 Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit., p. 38.

O Estado tem a obrigação de formar os cidadãos, também porque, como já 

vimos, por sua natureza os homens não se tornariam cidadãos. Isto é resultado do 

artifício humano. Assim: “não é suficiente dizer aos cidadãos que sejam bons, é 

preciso ensiná-los a ser; e o próprio exemplo, que neste sentido é a primeira lição, 

não é o único meio que se deve empregar - o amor à pátria é o mais eficaz; porque, 

como já disse, todo homem é virtuoso quando sua vontade particular está em 

conformidade com a vontade geral, e de bom grado quer aquilo que querem as 

pessoas que ama.”174 Para que isto se realize, Rousseau lança mão de um recurso 

desenvolvido na educação da natureza: a educação negativa: “Não direi nunca o 

bastante que a boa educação deve ser negativa. Impeçam os vícios de nascer e 

tereis feito o suficiente pela virtude. O meio para isso é da maior facilidade na boa 

educação pública. E manter as crianças sempre sem fôlego, não por meio de 

tediosos estudos em que elas não entendem nada e que acabam por odiar pelo 

simples fato de que são forçadas a permanecer imóveis; mas por meio de exercícios 

que lhes agradem, satisfazendo à necessidade que, crescendo, tem o seu corpo de 

agitar-se e cujo prazer, para elas, não se limitará a isso.”175 Mas ainda resta uma 

outra parte a qual poderíamos chamar de “educação positiva”. Passamos agora, a 

analisar as estratégias pedagógicas que estão presentes nos dois processos 

educacionais, isto é, no doméstico e no público, formando o que chamamos de 

educação positiva e que demonstram, por isso, o vínculo intrínseco que há entre 

estes processos no que se refere à concepção de natureza humana.
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176 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 26.
177 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a Economia Política, op. cit., p. 41.
178 Rousseau, J-J - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit., p. 39.

Reconhecer os limites próprios das crianças e o ritmo de desenvolvimento 

do ser humano como indivíduo, é um dos grandes méritos de Rousseau no Emílio. 

A capacidade de aprendizado está condicionada ao momento do processo de 

desenvolvimento em que o indivíduo se encontra. Partindo da formação do corpo e 

dos sentidos para chegar ao desenvolvimento da razão, três são os mestres que 

preparam o discípulo para que se torne homem: “O desenvolvimento interno de

indigno; o guerreiro, por exemplo; o instituidor.” Assim, lemos no Economia 

Política'. “Não direi nada sobre os magistrados encarregados de presidir essa 

educação, que é certamente o mais importante assunto do Estado. Fica claro que, se 

tais marcas da confiança pública estão minimamente acordadas, se essa função 

sublime não fosse o honrado e doce repouso de sua velhice e o máximo de todas as 

honras para aqueles que preencherem todas as outras, todo empreendimento seria 

inútil e a educação não teria sucesso.” O que se destaca aqui é o fato de a 

educação ser responsabilidade dos cidadãos mais velhos, porque sua vida de 

serviços à pátria e sua virtude lhe confeririam a autoridade necessária para tão 

importante missão. Nas Considerações, Rousseau dá instruções mais específicas 

sobre a escolha daqueles que deverão presidir esta função: “Como é desses 

estabelecimentos (Colégio de Magistrados) que depende a esperança da República, 

a glória e a sorte da nação, considero-os, confesso, de uma importância que estou 

bem surpreso que não tenham pensado em lhe dar em parte alguma.” Ora, todo o 

futuro da sociedade depende, em última instância, da ação daqueles que são 

encarregados de organizar a educação pública. Por isso, não se deve fazer de tal 

função uma profissão, mas um cargo obtido por meio do mérito e da virtude.
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Nas Considerações, observa-se que o objeto a ser apresentado aos 

educandos deve seguir a ordem da natureza. Sua capacidade de aprendizado 

aumenta à medida em que sua razão se desenvolve, permitindo-lhe expandir sua 

capacidade de abstração. Assim, eles deverão voltar suas atenções, primeiro às 

coisas: às produções, às províncias e às cidades. Aos quinze anos, deverão 

conhecer toda a história da Polónia. É por volta desta idade que Emílio irá entrar

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 o ganho de 

nossa própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das 

coisas.”179 O homem sente antes de pensar. Afinal, quando seus sentidos já estão 

desenvolvidos, sua razão ainda dá os primeiros passos. Este princípio é válido 

tanto do ponto-de-vista da história da humanidade - que se encontra no Segundo 

Discurso, no qual a maior parte dos sentidos dos homens estavam desenvolvidos e 

até, perderam seu potencial com o surgimento das sociedades, tais como a visão e o 

olfato - como ponto-de-vista da história natural de cada indivíduo - que se encontra 

no Emílio. Derathé identifica três estágios no desenvolvimento da razão. No 

estágio preparatório ocorre o exercício dos sentidos e da memória sensorial; a 

criança é incapaz de comparar e julgar, portanto o que caracteriza a criança nesta 

fase é a passividade de espírito. A razão sensitiva se caracteriza pelo fato de a 

criança já ser capaz de formar idéias simples a partir de inúmeras sensações; inicia 

o desenvolvimento da razão somente a partir do que lhe é presente e sensível. Por 

fim, a razão intelectual, na qual, sendo capaz de desenvolver inúmeras idéias, a 

criança atinge neste estágio a capacidade de compará-las e julgá-las, formando, 

então idéias complexas.

179 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 35.
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O estímulo ao desenvolvimento do corpo é um outro elemento comum destes 

dois processos. Lembremo-nos que o primeiro mestre é a natureza; ela é quem, na 

infância, exige o desenvolvimento dos órgãos. As atividades físicas das crianças, 

são, então, manifestações da natureza: seus corpos em crescimento devem 

exercitar-se. Emílio não teve seus movimentos coagidos por excesso de zelo, nem 

deixou de experimentar as alterações da atmosfera. Por outro lado, não teve os 

livros como intermediários entre ele e o mundo; até a adolescência não se 

relacionou com nada que não pudesse vivificar imediatamente, regido pela 

necessidade e pela utilidade. Nas Considerações há igualmente uma preocupação 

especial para com as atividades físicas das crianças: “Em todos os colégios é 

preciso estabelecer um ginásio ou lugar de exercícios corporais para as crianças. 

Esse artigo tão negligenciado é, na minha opinião, a parte mais importante da 

educação, não somente para formar temperamentos robustos e sadios, mas ainda 

mais, tendo em vista o objeto moral, que se negligencie ou que não se preenche a 

não ser em virtude de um monte de preceitos pedantescos e vãos que são palavras

em contato com a história para conhecer os homens. Os jovens poloneses, porém, 

irão conhecer a história e os homens ilustres que seu país teve. Há, por fim, um 

ponto de desacordo: enquanto Emílio tomará contato com os princípios do direito 

político aos vinte anos, os jovens poloneses conhecerão as leis do seu país aos 

dezesseis. Este desacordo não é uma contradição, pois não se trata do mesmo caso. 

Os jovens poloneses não estudarão, nesta idade, os princípios do direito político 

para comparar e julgar as leis positivas do seu país, apenas conhecerão tais leis 

para guardá-las em suas memórias e corações”. Ao tomar tais leis como objeto 

de admiração aprenderão a amá-las.

180 Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit., p. 36-37.
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181 idem, p. 38.
18°~ Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit.., p. 241.
183 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 108.

1 R1perdidas.” Vemos que o paralelo entre o Emílio e as Considerações 

estabelece no que se refere ao desenvolvimento físico das crianças: por meio dos 

exercícios se atende a uma exigência da natureza, que resulta, pois, em corpos 

sãos. A natureza “nos destinou a sermos sãos.” Na maior parte dos casos, as 

doenças são provocadas pelos vícios, como as bebidas e a glutonice, bem como a 

inação. Estes podem influenciar a saúde de uma criança desde sua gestação. 

Rousseau atenta, pois, para os cuidados que devem ter a mãe da criança e sua ama- 

de-leite. Desde o princípio os cuidados devem ser constantes, porque, afinal, 

estando o corpo sadio a alma pode comandá-lo; ao contrário, o corpo doentio é 

quem comanda a alma. Quanto à moral, a crítica incide sob dois pontos-de-vista: o 

primeiro é o erro de se ensinar a moral às crianças por meio de preceitos 

pedantescos, os quais ela ainda não tem condições de compreender. Por isso, para 

elas, tais preceitos acabam sendo esquecidos com o tempo. Rousseau faz uma 

análise brilhante da fábula O Corvo e a Raposa, na qual demonstra, verso por 

verso, o quanto as máximas dessa fábula estão longe do alcance das crianças. 

Tomemos, por exemplo, um dos últimos versos, no qual a Raposa, após ter feito 

com que o Corvo, por meio de adulações, abrisse o bico para agradecê-la e com 

isso deixasse cair o queijo, apanha-o e lhe diz que todo bajulador vive às expensas 

de quem o escuta; após isso, diz em conclusão ao Corvo: “esta lição bem vale um 

queijo, sem dúvida.” Rousseau analisa da seguinte forma este verso final: “Isto se 

entende e é muito bom. Contudo, ainda haverá poucas crianças que saibam 

comparar uma lição com um queijo e que não prefiram o queijo à lição. E preciso, 

portanto, fazer com que compreendam que a frase não passa de zombaria. E 

sutileza demais para crianças.” A crítica de Rousseau incide diretamente sobre
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O problema do desenvolvimento precoce e, portanto, desregrado da 

imaginação encontra sua solução no texto sobre a Polónia com a educação coletiva 

que implica, como vimos, não só em aulas, mas em convívio comum nos jogos e 

exercícios. Provavelmente por algum costume da época, alguns pais insistiam em 

dar aos filhos uma educação doméstica. Por isso, Rousseau abre exceção para estes

Locke, pois este autor afirma que as crianças são capazes de compreender as lições 

morais: “E que elas (as crianças) estão perfeitamente em estado de compreender e 

não há virtude nem'vício que não se poderia fazê-las entender porque se lhes 

recomendaria uma porque e se lhes interditaria a outra: somente é preciso para isto
1 Rzllhas propor sempre, claramente, e em poucas palavras.”

O segundo aspecto da crítica ao modo pelo qual comumente se ensina moral 

às crianças, incide sobre o problema do desenvolvimento precoce da imaginação. 

Como este tema foi tratado no capítulo anterior limitamo-nos a comentar sua 

solução segundo a ótica das Considerações. Em primeiro lugar, dever-se-á manter 

as crianças sempre sem fôlego, por meio de exercícios e jogos que estimulem seu 

crescimento. Em segundo lugar, não devem brincar sozinhas, mas junto a outras 

crianças e em público. Se as crianças estiveram ocupadas com brincadeiras e jogos 

que lhes exijam força, não se entregarão à diversão dos livros, que como já vimos, 

pode ser muito perniciosa na medida em que excitando a imaginação, alarga o 

campo dos desejos e torna fracos aqueles que eram fortes. Este processo será ainda 

pior se a criança tem por costume ficar só: “Vossos filhos lêem; tiram de suas 

leituras conhecimentos que não teriam se não houvessem lido. Se estudam, a 

imaginação se aguça no silêncio do quarto.”185

184 Locke, J. Quelques pensées sur 1’éducation, Paris, J. Vrin, 1966, p. 106.
185 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 243.
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Mas para que venha a ser possível o nascimento deste espírito, é preciso não 

estimular o egoísmo ou o sentimento de que o vencedor tem seu mérito próprio e 

sim que o seu mérito advenha do reconhecimento público: “Para tanto, não devem 

os prémios e recompensas aos vencedores ser distribuídos arbitrariamente pelos 

mestres dos exercícios, nem pelos chefes do colégio, mas por aclamação e pelo 

juízo dos espectadores; e podemos contar que tais juízos serão sempre justos, 

sobretudo se tivermos cuidado em tornar esses jogos atraentes para o público,

186 Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit., p. 38

casos diferenciando educação de instrução. Esta diz respeito à transmissão de 

conhecimentos, ao passo que a educação integra também a formação moral e 

social. Daí os pais poderem dar instrução privada, desde que a educação seja 

coletiva: “Não se deve permitir que brinquem separadamente segundo sua fantasia, 

mas todos juntos e em público, de maneira que haja sempre um alvo comum ao 

qual todos aspirem e que excite a concorrência e a emulação. Os pais que 

preferirão a educação doméstica e farão educar seus filhos debaixo de seus olhos, 

devem, não obstante, enviá-los a esses exercícios. Sua instrução pode ser 

doméstica e particular, mas seus jogos devem sempre ser públicos e comuns a 

todos pois não se trata aqui apenas de ocupá-los, de formar para eles uma 

constituição robusta, de torná-los ágeis e atléticos, mas de acostumá-los desde cedo 

à regra, à igualdade, à fraternidade, às competições, a viver sob os olhos de seus 

concidadãos e a desejar a aprovação pública.” A educação vai muito além, 

portanto, do conteúdo dos currículos escolares. Trata-se verdadeiramente de um 

problema de formação de cidadania, não apenas pela transmissão de conteúdo, a 

instrução, e sim pelo convívio comum e constante que desperta o verdadeiro 

espírito de coletividade entre as crianças e de nacionalidade entre os adultos.
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Como vimos no capítulo anterior, a tese que subjaz ao conceito de “educação 

negativa” é a de que o homem é naturalmente bom. Devemos evitar confundir, 

pois, a amoralidade do estado de natureza - amoralidade esta que se encontra

187

188

189

idem, p. 39.
idem., p. 38.
Rousseau, J.J - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 80.

ordenando-os com um pouco de aparato de maneira a que façam um espetáculo. É 

de se presumir então que todas as pessoas honestas e todos os bons patriotas far-se- 

ão um dever e um prazer de a eles assistir.” Novamente, vemos que aquilo que é 

ensinado para as crianças vem a ter seu efeito na idade adulta. Também em Esparta 

as crianças se acostumavam ao olhar público e o tempo todo se esforçavam por 

obter seu reconhecimento. Até que na idade adulta pudessem vir a ter a mesma 

reação do atleta que sendo várias vezes vencedor dos jogos olímpicos se recusou a 

competir por outra cidade mediante ao pagamento em dinheiro alegando que com 

as vitórias obteria algo de valor infinitamente maior do que dinheiro: a honra de 

lutar ao lado do rei na próxima batalha.

A educação negativa, como vimos, consiste em não ensinar virtudes ou 

verdades às crianças - até a idade de doze ou treze anos - e apenas evitar que os 

preconceitos lhe tomem o espírito e os vícios o coração. A educação negativa é 

assim definida nas Considerações'. “Não direi nunca o bastante que a boa educação 

deve ser negativa. Impeçam os vícios de nascer e tereis feito o suficiente pela 

virtude.” Esta definição é perfeitamente conforme a que podemos ver no Emílio'. 

“A educação primeira deve ser, portanto, puramente negativa. Ela consiste, não em 

ensinar a virtude ou a verdade, mas em preservar o coração do vício e o espírito do 

erro.”189
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idem, p. 326.
idem, p. 236.
idem, p. 13.

também nas crianças - com uma possível tendência à bondade, pois assim dever- 

se-ia supor que o mal poderia ser tão natural quanto o bem. O Vigário de Sabóia se 

coloca, desta forma, diante do problema da existência do mal: “Homem, não 

procures mais o autor do mal; és tu mesmo esse autor. Não existe outro mal senão 

o que fazes ou o que sofres, e um e outro te vêm de ti.”190A amoralidade está em 

seguir o impulso da natureza e principalmente, das duas únicas paixões naturais: o 

amor-de-si e a piedade natural. Desta última derivam as virtudes sociais, isto é, a 

inclinação à benevolência que se encontra no homem: “Uma criança inclina-se 

naturalmente para a benevolência.”191 Somente o homem em estado de natureza e a 

criança se encontram em condições de seguir o impulso dessas paixões com 

liberdade, pois o homem civil se encontra “a ferros por toda parte”, isto é, preso 

por uma série de relações e deveres para com os outros homens. E a educação que 

equilibra as relações entre as paixões naturais e as relações que os homens 

estabelecem entre si. Portanto, os liames da sociedade, mesmo não sendo naturais, 

devem ser obedecidos e têm, de certa forma, prioridade sobre as inclinações 

naturais. No início do Emílio, estão apontadas as consequências de se querer fugir 

às relações de obrigação para com os outros homens: “Aquele que, na ordem civil, 

deseja conservar a primazia da natureza, não sabe o que quer. Sempre em 

contradição consigo mesmo, hesitando entre suas inclinações e seus deveres, nunca 

será nem homem nem cidadão; não será bom nem para si nem para outrem. Será 

um dos homens de nossos dias, um francês, um inglês, um burguês; não será 

nada.”192
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193 Rousseau, J.J. - Discurso sobre a origem da desigualdade, op. cit., p. 251.
194 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 78.
19? Fortes, Salinas, Rousseau: da Teoria à Prática, op. cit., p. 57.
196 idem, ibidem.
197 idem, ibidem.

A amoralidade do estado de natureza é definida da seguinte forma, no 

Segundo Discurso: “Parece que, a princípio, os homens nesse estado de natureza, 

não havendo entre si qualquer espécie de relação moral ou dever comum, não 

poderiam ser nem bons nem maus, ou possuir vícios ou virtudes.” A medida em 

que sua razão se desenvolve e suas relações se alargam, novas paixões surgem, 

mas a tendência natural à bondade permanece, ainda que sufocada: “Ponhamos 

como máxima incontestável que os primeiros movimentos da natureza são sempre 

retos: não existe perversidade original no coração humano; não se encontra neste, 

nenhum vício que não se possa dizer como e por onde entrou.”194 Vimos que a 

natureza é o ponto-de-partida para os dois caminhos da educação: o público e o 

doméstico. No entanto, podemos retomar a discussão deste termo sob outro 

aspecto. A expressão natureza, ou a expressão origem, designam para Derrida195 

um claro vínculo de Rousseau com a temática da metafísica clássica. Salinas,

discordando dessa suposição, observa que a presença de tais termos deve ser 

analisada sob a “lógica do suplemento”. O suplemento é um processo substitutivo 

pelo qual o artifício - a obra humana - se sobrepõe à natureza, ocultando-a. Esse 

processo estaria presente em “toda perversão” fosse ela sexual, histórica ou 

política.196 A natureza, porém, possuiria uma estrutura contraditória que ora 

reclama, ora recusa um suplemento, dando-lhe um estatuto duplo.197 Salinas define 

da seguinte maneira estes dois estatutos: “Achamo-nos então diante de duas 

espécies de suplementariedade ou, por outras palavras, o conceito de suplemento 

apresenta duas faces distintas e aparentemente até mesmo contraditórias. O 

conceito de suplemento - que determina aqui aquele de imagem representativa -
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Mas há ainda uma outra: o suplemento supre. Ele não se acrescenta a não ser 

para substituir. Intervém ou se insinua no-lugar-de; se ele cumula, na realidade, é 

como se cumulasse um vazio.”198

198 idem, ibidem.
199 idem, ibidem.

A natureza apresentaria, pois, uma estrutura contraditória, assim definida por 

Salinas: “A consulta aos textos torna possível, segundo parece, a definição de uma 

estrutura de suplementariedade neles operante e que pode ser formalmente descrita 

nos seguintes termos: a natureza, termo tão frequente nos textos e associado 

claramente a termos como mãe e mulher, possui uma estrutura contraditória no 

sentido de que reclama e recusa, por assim dizer, simultaneamente, uma
• 199suplementação como se ela, ao mesmo tempo, se bastasse ou não a si mesma.

Esta estrutura contraditória da natureza apareceria na educação, por força das 

circunstâncias; em algum momento seria possível apenas a educação doméstica; 

noutro, a educação pública. Assim como nas relações entre as Considerações e o 

Contrato Social - teoria e prática - o ideal de educação está muito longe de ser 

aplicado à Polónia, havendo, no entanto, inúmeros pontos em comum entre teoria e 

prática. A natureza não apresenta contradições, mas neste caso, a prática 

pedagógica sim, pois esta deve levar em conta as circunstâncias, isto é, a qual povo 

se destina, quais são os seus costumes, seus usos, entre outras características. A 

lógica do suplemento fornece, entretanto, elementos essenciais para análise dos

abriga em si significações cuja coabitação é tão estranha quanto necessária. O 

suplemento se acrescenta; ele é um acréscimo (surplus), uma plenitude 

enriquecendo uma outra plenitude, o cúmulo da presença. Ele cumula e acumula a 

presença (...) Eis a primeira espécie de suplementariedade.
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Na educação da natureza a sociedade se apresenta como cume da presença, 

ou como define num outro momento, Salinas: “...uma plenitude enriquecendo outra 

plenitude.” Ao seguirmos a natureza, o objetivo é formar um homem, educando-o 

para si mesmo; este é pleno como unidade absoluta. Como vimos, em nosso 

primeiro capítulo, porém, o objetivo final é introduzi-lo numa sociedade e não 

renegá-lo ao fundo de uma floresta. Para tanto, é preciso que aquele homem 

educado para si mesmo possa ser útil aos outros homens, ou seja, tornar-se um 

cidadão: “... tu (Emílio) que não escolheste o triste emprego de dizer a verdade aos 

homens, vai viver no meio deles, cultiva sua amizade, sê seu benfeitor, seu

Na educação pública, a sociedade se apresenta como o substituto da 

natureza, porque ocupa o seu lugar, coloca-se “onde deveria haver um vazio”. É 

por meio da desnaturação que se obtém este resultado. Assim, “o homem civil não

modelo: teu exemplo lhes será mais útil do que todos os livros e o bem que te 

verão fazer os comoverá mais do que todos os discursos vãos.”200 Emílio tornar-se- 

á cidadão transformando este estado em sua nova plenitude. A presença da 

natureza nele será permanente, no entanto, como fonte subterrânea que alimenta 

seu espírito mesmo quando os deveres para com a sociedade o forçarem a 

contrariá-la.

200 Rousseau, J.J. Emílio ou da Educação, op. cit., p. 572-573.

dois modos de educação propostos por Rousseau. É a educação que ordena, nas 

sociedades já constituídas, a passagem da natureza para a sociedade. 

Aproximamos, pois, à primeira forma de suplementação a educação da natureza, 

cujo princípio é o “seguir a natureza”. A segunda forma, aproximamos a educação 

pública, cujo princípio é a “desnaturação”.
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passa de uma unidade fracionária presa 

relação com o todo, que é o corpo social.

201 idem, p. 13.
" Rousseau, J.J. - Discurso sobre a Economia Política, op. cit., p. 35.

ao contrário,

ao denominador e cujo valor está em 

”201 , ocorre que o amor de si, ao se 

desenvolver, não se degenera transformando-se em amor próprio fazendo do 

indivíduo aquela unidade absoluta, ao contrário, projetado no todo 

transformará em amor à pátria fazendo com que ele se torne uma unidade 

fracionária, cuja identidade estará sempre na pátria e nunca nele mesmo. Podemos 

tomar sob o aspecto deste tema, a comparação que Rousseau faz entre Sócrates e 

Catão. O primeiro, cuja sabedoria e virtude Rousseau não discute, tornou-se um 

cidadão do mundo inteiro, enquanto o segundo, não podendo ser romano, preferiu 

morrer: “Tenhamos a ousadia de opor Sócrates a Catão: o primeiro era mais 

filósofo e, o segundo, mais cidadão. Atenas já estava perdida e Sócrates tinha 

como pátria o mundo inteiro; Catão sempre teve a sua no fundo do coração, viveu 

apenas para ela e não pôde sobreviver a ela. A virtude de Sócrates é a do mais 

sábio dos homens; mas entre César e Pompeu, Catão parece um deus entre os 

mortais.Como pudemos acompanhar, as circunstâncias são contraditórias e 

exigem, portanto, formas de educação que dêem conta de suas necessidades. O 

modo da educação da natureza pressupõe condições que não podem ser aplicadas 

coletivamente. Os pais devem ter não poucos recursos financeiros, e custear um 

mesmo mestre ao longo de alguns anos. No caso do Emílio, por vinte e dois anos. 

A certeza de que Emílio, um homem educado para si mesmo, possa vir a ser um 

bom cidadão, só existe porque seu mestre o conduz a isto observando “a marcha 

natural do seu coração”; de unidade absoluta, Emílio passará à unidade fracionária, 

por meio de sua razão e de sua consciência.
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Pode-se fazer uma leitura do Emílio neste mesmo sentido: um dever ser, uma 

escala de medida da bondade original do homem. Nascimento nos aponta esta 

possibilidade da seguinte forma: como exemplo do bom cidadão, Emílio se 

constitui na medida para a educação. Há então, entre o Contrato e o Emílio, uma 

semelhança muito grande, pois o que um esboça em relação à vida do homem em

Se tomarmos o termo obra teórica como sendo um termo que designa uma 

obra que aborda princípios gerais, cujo objetivo não é estabelecer regras para uma 

aplicação imediata, então podemos dizer que o Emílio é uma obra teórica sobre 

educação da natureza, assim como o verbete Economia Política, quando trata 

deste tema, o é da educação pública. Como projeto pedagógico que estabelece 

regras gerais e rumos para uma prática pedagógica, encontramos o capítulo 

“Educação” das Considerações, obra de circunstância que desenvolve e aplica os 

princípios fundamentais do verbete e, em menor escala, mas não em menor grau de 

importância, do Emílio.

203 Nascimento, M.M., O contrato social - entre a escala e o programa, in: Discurso 17, Revista 
do Departamento de Filosofia da FFLCH-USP, São Paulo, Polis, 1988.
204 idem, p. 12.

e oTomemos por base o artigo: O contrato social - entre a escala 

programa no qual o autor nos define o que seria uma obra teórica e uma obra de 

circunstância. Propõe uma leitura segundo a qual o Contrato Social é uma escala 

dos princípios do direito político, pois se situa no plano do dever ser, portanto é 

uma obra teórica; ao passo que como as Considerações e o Projeto de 

Constituição para a Córsega seriam obras de circunstância pois “impõem uma 

ação ao nível da prática política concreta, a pergunta mais adequada não é sobre o 

que devemos fazer, mas o que podemos fazer.”204
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sociedade, o outro realiza no plano da individualidade. O Emílio não é um projeto 

educacional, da mesma forma que o Contrato não é, também, um programa 

político ou um projeto de constituição. Seria estranho tentar educar uma criança 

longe do convívio das outras para salvar nela o que existe de natural e puro no 

homem. E não poderíamos esperar outra coisa senão um desajustamento total a que
205uma educação assim planejada teria que conduzir o educando.”

205’ Nascimento, M.M., O Contrato Social ou as Ilusões do Jogo do Poder, dissertação de 
mestrado apresentada ao Departamento de Filosofia da FFLCH-USP, 1978. p. 111.
206Rousseau, J.J. - Oeuvres Complètes, op. cit., vol. I, p. 934.

A tomarmos o prefácio do Emílio, como palavra final para este tema, 

podemos concluir que ele, de fato, não se propõe a realizar um programa de 

educação, mas para além da função de escala da bondade original, o Emílio pode 

servir para orientar possíveis aplicações dos seus fundamentos, mas com a 

importante observação de que se deve ter em conta as circunstâncias: “A facilidade 

maior ou menor da execução depende de mil circunstâncias impossíveis de se 

determinarem a não ser através de uma aplicação particular de método a tal ou qual

Jean Château, que também compreende o Emílio mais como uma obra 

filosófica do que como um tratado sobre educação, aponta duas passagens bastante 

significativas, nas quais Rousseau afirmava tal posição. Na primeira lemos “O 

Emílio, dirá o 3o dos Diálogos... este livro tão lido, tão pouco entendido e tão mal 

apreciado, é um tratado da bondade original dos homens...” Mais à frente, cita 

uma carta de Rousseau, de 13 de outubro de 1764, à P. Cramer: “Você acerta 

quando diz qual foi meu objetivo e que o livro que tem este título seja um 

verdadeiro tratado de educação? É uma obra assaz filosófica sobre este princípio 
207 avançado pelo autor em outros escritos, que o homem é naturalmente bom.”
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Podemos voltar, agora, à comparação entre os dois processos de educação. O 

processo da educação pública é antes superior ao da educação da natureza, porque 

este não é mais que um meio de salvar uma alma em meio à corrupção, enquanto

país, a tal ou qual condição social. Ora, não sendo essenciais ao meu assunto, todas 

essas aplicações particulares não se incluem no meu plano.” Os elementos que o 

Emílio traz para o conhecimento da criança e do adolescente são fundamentais, 

assim como alguns princípios básicos de educação que servirão de inspiração a 

outros que se dedicarão a este tema, mas não podemos tomar o todo da obra como 

um projeto de educação já acabado e pronto para ser aplicado em qualquer 

circunstância.

Por outro lado, o Emílio e o Contrato Social podem ser colocados no mesmo 

plano sob a ótica do discurso. Ambas as obras não foram compostas por aquele que 

deveria aplicar a teoria - o que seria inútil, pois se pudesse aplicar o que pensa não 

precisaria escrever - tal como o paralelo entre Licurgo e Platão ilustra - seja o 

pedagogo, no primeiro caso, seja o político, no segundo. Assim, lemos no Emílio-, 

“incapacitado de desempenhar a tarefa mais útil, ousarei, ao menos, tentar a mais 

fácil: a exemplo de tantos outros, não porei a mão na massa e sim na pena; e ao 

invés de fazer o que é preciso, esforçar-me-ei por dizê-lo.”209 No Contrato Social 

vemos a mesma idéia nortear a atividade do escritor: “Perguntar-me-ão se sou 

príncipe ou legislador, para escrever sobre política. Respondo que não, e que por 

isso escrevo sobre política. Se fosse príncipe ou legislador, não perderia meu
9 i h

tempo dizendo o que deve ser feito; haveria de fazê-lo ou calar-me-ia.”

207 zChâteau, J. - Rousseau: sa philosophie de l’éducation, op. cit., p. 94 
908 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 07.
209 idem, p. 27.
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? 10 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit. p. 21.
Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 14.

212 Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit., p. 30.
213 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit. p. 14.

No Emílio, contudo, há uma constatação um tanto pessimista que nos 

indicaria não ser mais possível a execução de um projeto de educação pública: “A 

instituição pública não existe mais, e não pode mais existir, porque não há mais 

pátria, não pode haver cidadãos. Estas duas palavras pátria e cidadão devem ser 

riscadas das línguas modernas. Bem sei qual a razão mas não a quero dizer; nada 

”213 Esparta e Creta se utilizaram da educação pública, 

Roma sequer precisou desta instituição pública, pois os próprios lares substituíam 

o Estado na função de formar cidadãos. Mas, hoje em dia “resta enfim a educação 

doméstica ou da natureza, mas que será para os outros um homem unicamente 

educado para si mesmo? Se o duplo objeto que se propõe pudesse porventura

aquele é o meio de salvar todo um povo da escravidão. A dificuldade de aplicação 

deste modo de educação seria, para Rousseau, uma evidência de sua 

grandiosidade: “Quando se quer enviar alguém para o país das quimeras, cita-se a 

instituição de Platão. Ora, se Licurgo houvesse escrito a sua eu a acharia bem mais 

quimérica. Platão não fez senão depurar o coração do homem; Licurgo desnaturou- 

o.” 11 Como vimos, no Emílio, “as boas instituições sociais são as que mais bem 

sabem desnaturar o homem.” Paralelamente, nas Considerações Rousseau indica 

aos poloneses: “São as instituições nacionais que formam o gênio, o caráter, os 

gostos e os costumes de um povo, que o fazem ser ele e não outro, que lhe 

inspiram este ardente amor à pátria fundados sobre hábitos impossíveis de 

desenraizar, que o fazem morrer de tédio entre outros povos em meio a delícias de 

que está privado em seu país.”212
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reunir-se num só, eliminando as contradições do homem, eliminar-se-ia um grande 

obstáculo a sua felicidade.”214

Se a República, de Platão é, segundo Rousseau, “o mais belo tratado de 

educação que jamais se escreveu”215, a educação de Esparta é a mais bela obra que 

se realizou. O fato de Esparta ter se corrompido e sido dominada por outros povos 

até, por fim, desaparecer, em nada desmerece a obra de Licurgo, pois, “tal é a 

tendência natural e inevitável dos governos, mesmo dos mais bem constituídos. Se 

Esparta e Roma pereceram, que Estado poderá durar para sempre? Se quisermos 

formar uma instituição duradoura, não pensemos, pois em torna-la eterna. Para ser 

bem sucedido não é preciso tentar o impossível, nem se iludir com dar à obra dos 

homens uma solidez que as coisas humanas não comportam.”216 Entre o tratado e a 

obra, sem dúvida, o pensador genebrino considera a obra mais importante.
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O tema do legislador deve ser abordado sob dois pontos de vista distintos, 

segundo Salinas: o primeiro trata das questões relativas ao plano do direito, no 

qual cabe perguntar a quem cabe o direito de redigir as leis; e o segundo, as 

questões relativas ao plano do fato, no qual cabe perguntar quem teria condições 

reais para redigir as leis que promoveriam a existência do Estado: “O direito de 

elaboração das leis pertence ao povo. Nós já nos despedimos, entretanto, do plano 

do direito. De fato, o povo não dispõe do poder efetivo para se desincumbir desta 

tarefa, dadas as suas limitações. Não há contradição, mas mudança de plano: o 

povo real não é o mesmo que o povo ideal que participa do pacto primitivo.”217 No 

plano dos fatos, portanto a tarefa de elaborar as leis cabe a um legislador, cuja obra 

é: “a invenção da máquina artificial do Estado.”218 Rousseau afasta todas as formas 

de representação, pois não passam de “véus” entre o homem e a realidade. Assim, 

recusa qualquer forma de representação, seja a teatral, seja a das festas cívicas, seja 

a política ou mesmo a dos padres: os governantes não são representantes dos 

povos, nem mesmo o legislador. Contudo, se o direito de legislação pertence ao 

povo, como podemos, no plano da prática, supor que o povo possa estabelecer as 

leis? Salinas resume da seguinte forma este problema: “Se o povo não é capaz de 

fazer o que manda o bem público inspirando-se nas suas próprias luzes e nos seus 

sentimentos, necessitando, para tanto, da declaração manifesta do bem público 

através de um sistema de leis, muito menos será capaz de elaborar este sistema de 

leis. Se o fosse, seria afortiori, capaz de ascender imediatamente ao bem público,

^17 Fortes, L.R. Salinas, Rousseau: da Teoria à Prática, op. cit., p. 98.
218 idem, p. 97.
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Cabe ao legislador, portanto, promover a conservação do corpo político. 

Entretanto, tal ação ocorrerá em dois campos distintos, definidos no plano do 

direito e no plano dos fatos. Salinas analisa da seguinte forma estes dois campos: 

“Conservar o corpo político quer dizer, assim: do ponto de vista do todo, dar-lhe 

através de leis e de um governo, os instrumentos necessários para que ele subsista

o que dispensaria, automaticamente, um sistema de legislação.”219 Enfim, se o 

direito pertence ao povo, pois “o povo, submetido às leis, deve ser seu autor,” e 

“...só àqueles que se associam cabe regulamentar as condições da sociedade” , 

não se pode supor que disto se derivariam leis positivas para o governo: “Como 

uma multidão cega, que freqiientemente não sabe o que lhe convém, cumpriria por 

si mesma empresa tão grande e tão difícil quanto um sistema de legislação? O 

povo, por si, quer sempre o bem, mas por si nem sempre o encontra. A vontade 

geral é sempre certa, mas o julgamento que a orienta nem sempre é esclarecido.” 

Salinas observa, então, que “entre o povo e a multidão cega, existe um abismo a 

ser franqueado pela intervenção de um indivíduo excepcional.” Este é o espaço 

para a atuação do legislador: ele é necessário porque o povo não consegue dar leis 

a si mesmo, mas seu poder deve ser controlado para que não se torne um tirano, 

pois : “... se aquele que governa os homens não deve governar as leis, o que 

governa as leis não deve governar os homens: de outra forma, suas leis, 

instrumentos de suas paixões, freqiientemente não fariam mais do que perpetuar 

suas injustiças e jamais ele poderia evitar que pontos de vista particulares 

alterassem a integridade de sua obra.”223

219 idem, p. 98.
220 Rousseau, J.J., Do Contrato Social, op. cit., p. 55.
221 idem, 56
222“ Fortes, L.R. Salinas - Rousseau: da Teoria à Prática, op. cit., p. 98.

' Rousseau, J.J.- Do Contrato Social, op. cit., p. 58.



“...finalmente,

Pretendemos desenvolver,
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O legislador pretende alterar a natureza humana quando propõe leis, mas é 

fundamental criar condições que permitam a continuidade da obra, até quando a 

natureza humana o permita, por meio do estabelecimento de instituições, dar à 

pátria novos cidadão: “As boas instituições sociais são as que mais bem sabem

224_Fortes, L. R. Salinas - Rousseau: da Teoria à Prática, op. cit, p. 106.
225 idem, p. 106.
976
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como todo dotado de um eu comum e de uma só vontade; do ponto de vista das 

relações entre os seus membros, significa promover entre eles uma verdadeira 

união afetiva, fortalecer o laço social, convertendo o sistema dos besoin numa 

Pátria.”224 Interessa-nos, neste capítulo analisar os meios pelos quais o legislador 

fortalecerá os laços sociais. Segundo Salinas, a chave para isto seria a 

desnaturação “...finalmente, considerando-se cada membro isoladamente, 

(conservar) significa alterar sua constituição, desnaturá-lo, transformando os 
99 S homens independentes em verdadeiros cidadãos.” 

portanto, a análise da obra do legislador, como uma obra educacional, pois que 

transforma os homens. Nos dois caminhos que Rousseau apresenta para a 

educação, o da depuração, que é o caminho da educação da natureza, e o da 

desnaturação, que é o caminho da educação pública, a obra do legislador se põe ao 

lado do último, como podemos ler no Contrato Social: “Aquele que ousa 

empreender a instituição de um povo deve se sentir em condições de mudar, por 

assim dizer, a natureza humana, transformar cada indivíduo, que por si mesmo é 

um todo perfeito e solitário, na parte de um todo maior, do qual esse indivíduo 

recebe, de alguma forma sua vida e seu ser; de alterar a constituição do homem 

para reforçá-la; de substituir por uma existência parcial e moral, a existência física 

e independente que recebemos da natureza.”226
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indissolúvel.”230

Como observa Negroni, os textos políticos utilizam um vocabulário 

pedagógico e os textos pedagógicos um vocabulário político. A nossa questão é 

saber em que medida esta troca de vocabulários permite estabelecer um paralelo 

entre as duas obras e em que medida devem ser diferenciadas. A autora acima

desnaturar o homem, tirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe outra relativa e 

colocar o eu na unidade comum, de modo que cada particular não mais se acredite 

ser um, que se sinta uma parte da unidade, e não seja mais sensível senão no 

todo.” Rousseau busca na história seus modelos de legisladores: Moisés, 

Licurgo e Numa. Todos transformaram os homens que encontraram, ou dispersos, 

ou já se corrompendo, em cidadãos, unindo-os em um corpo social único e coeso. 

Assim, vemos que Moisés: “...formou e executou a espantosa empreitada de 

instituir em corpo de nação um enxame de infelizes fugitivos...” Licurgo, por sua 

vez: “...tentou instituir um povo já degradado pela servidão e pelos vícios que são 

o seu efeito.”229 Finalmente, Numa, foi o verdadeiro fundador de Roma, pois foi 

“...quem a tornou sólida e durável unindo esses bandoleiros em um corpo 

Leduc-Fayette também destaca este papel do legislador na obra de 

Rousseau ao analisar o sentimento do patriotismo: “Este (o patriotismo) não é, com 

efeito, um sentimento espontâneo. O legislador, por exemplo, o faz nascer e, em 

todo caso, o desenvolve, o educa.” Assim, acrescenta a respeito da obra de 

Licurgo: “O gênio de Licurgo é o de ter sabido impor aos lacedemônios um jugo 

de ferro, tal que nenhum outro povo teve um semelhante, mas ele o liga , o 

identifica por assim dizer, a este jugo, dele se ocupando sempre.”

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto
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O paralelo entre a obra do legislador e do preceptor, contudo, não pode ser 

estabelecido de forma tão direta, pois neste caso, deveríamos aceitar o Emílio 

como sendo uma metáfora do povo. O que não deve ser feito em primeiro lugar 

porque se o Emílio deve ser conduzido por meio de ardis do preceptor é porque a

232 idem, p. 93.
Negroni, - Rousseau, l’Emile et la révolution, in: Acts du Colloque International de 

Montmorency, 1989, Universitas, 1992. p. 122.
234 idem, p. 126.
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236 Rousseau, J.J. - Emilio ou da Educação, op. cit., respectivamente p. 86 e p. 193.
237 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 59.

citada estabelece um paralelo entre o legislador e o preceptor: “As funções do 

preceptor e do legislador podem ser esclarecidas uma pela outra: o preceptor funda 

seu trabalho sobre os princípios políticos; o legislador utiliza, para instituir um 

povo, mediações pedagógicas.” Tanto o legislador, como o preceptor devem 

fazer com que aceitem as leis que elaboram recorrendo à manipulações para que 

não se possa “considerar como despótico um código de leis legítimo.” Isto seria 

conseguido graças às “manipulações” pedagógicas do preceptor e o recurso à 

religião operado pelo legislador tem a mesma organização na obra de 

Rousseau.” Entre as manipulações pedagógicas, Negroni destaca as situações 

nas quais o preceptor conduz Emílio para que ele busque saída por suas próprias 

potencialidades: a passagem da horta de melões e a passagem na qual se perdem 

num bosque . Quanto ao caso da manipulação do legislador, trata-se da seguinte 

questão: “Essa razão sublime (a felicidade pública), que escapa ao alcance dos 

homens vulgares, é aquela cujas decisões o Legislador põe na boca dos imortais, 

para guiar pela autoridade divina os que a prudência humana não poderia abalar. 

Não é todo homem, porém, que pode fazer os deuses falarem, nem ser acreditado
9 37quando se apresenta como seu intérprete.”



rumos

95

Concluímos, portanto, que a obra do legislador é educadora, porque conduz 

os homens a uma transformação excepcional. Os processos pedagógicos desta 

transformação, a desnaturação, estão estabelecidos na educação pública, mas ainda 

restaria uma análise mais apurada da atuação direta do legislador. No Emílio lemos 

o seguinte a respeito da diferença entre o homem natural e o homem civil: “O 

homem natural é tudo para ele; é a unidade numérica, é o absoluto total, que não 

tem relação senão consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil não

experiência direta instrui, na infância, mais do que as lições teóricas. De qualquer 

forma, as manipulações são lições elaboradas pelo preceptor. O mesmo não se 

pode dizer do legislador. Se ele “põe na boca dos imortais” as palavras dele mesmo 

é porque a lei, racional e humana que é, não dispõe de condições para se fazer 

amada pelos homens. Mas ao problema da religião voltaremos mais adiante. Por 

outro lado, é preciso esclarecer uma diferença entre a obra do legislador e a da 

educação pública: quem se utiliza de recursos pedagógicos é esta e não aquele. 

Portanto, a educação pública é quem educa crianças, por meio de recursos 

pedagógicos, transformando suas tendências naturais de se verem como indivíduos 

isolados e inserindo o eu de cada um no todo. Para Salinas, a função do legislador 

é organizar a sociedade de tal forma que a vontade geral prevaleça: 

“Considerando-se os homens tais quais são, uma sociedade justa não pode se 

constituir se os membros da associação não forem guiados por um indivíduo 

excepcional que não somente mostre os rumos que devem seguir, como, 

igualmente, transforme-os, extirpando, por meio de uma ação pedagógica, os 

fatores que, na sua natureza, funcionam como obstáculos a sua efetiva união. Sem 
238 uma ação desta ordem, um corpo político jamais poderá realizar-se.”

238 Fortes, L.R. Salinas, Rousseau: da Teoria à Prática, op. cit., p. 105.
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limites impostos pela natureza humana, seja na educação da natureza, seja na 

educação pública, seja na obra do legislador.

passa de uma unidade fracionária presa ao denominador e cujo valor está em 

relação com o todo.” . Portanto, a atuação do legislador deve ter em vista criar 

instituições que dêem sequência a este processo, retirar este homem da sua 

condição inicial de unidade numérica. No Contrato Social vemos a mesma idéia 

ser estabelecida: “Aquele que ousa empreender a instituição de um povo deve 

sentir-se com capacidade para, por assim dizer, mudar a natureza humana, 

transformar cada indivíduo que por si mesmo é um todo perfeito e solitário, em 

parte de um todo maior, do qual de certo modo esse indivíduo recebe sua vida e 

seu ser; alterar a constituição do homem para fortificá-la; substituir a existência 

física e independente, que todo nós recebemos da natureza, por uma existência 

parcial e mora/.”240 A frase de Montesquieu citada por Rousseau no capítulo “Do 

Legislador”, sintetiza esta relação entre a obra do legislador e as instituições que 

ele prepara para dar continuidade a obra: “No nascimento das sociedades são os 

chefes das repúblicas que fazem a instituição e, depois a instituição é que forma os 

chefes das repúblicas.” Ora, a forma como o legislador prepara as mudanças e a 

forma que as instituições transformam os homens são diferentes. Contudo, os 

princípios desta transformação permanecem os mesmos, isto é, trata-se de 

transformar o homem de unidade absoluta em unidade fracionária, dentro dos

Tomaremos como introdução ao desenvolvimento do tema do legislador a 

questão da instalação do teatro em Genebra, pois esta nos auxilia a entender a 

concepção rousseauísta dos costumes e da opinião pública. Para D’Alembert, a

”539 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 13.
040 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 57.
241 idem, p. 57.
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Rousseau vê, nesta questão, problemas mais profundos, para os quais de 

nada adiantariam boas leis ou leis rigorosas. Seria possível mudar os costumes e a 

opinião pública em Genebra com a instalação de um teatro, mas não seria possível 

que isto trouxesse qualquer benefício para esta cidade, pois os novos costumes 

resultariam na ruína dos anteriores: a ilustração de Atenas destruiria o rigor de 

Esparta. Para Rousseau, os costumes e a opinião pública não são frutos de 

princípios gerais e abstratos transformados em leis pelos legisladores, mas da 

história própria de cada povo. Os filósofos, desconsiderando este fator, tendem a

242 Rousseau, J.J. - Carta à D’Alembert, Campinas, UNICAMP, 1993, p. 28.
243 idem, p. 29.

instalação de um teatro em Genebra traria importantes contribuições para esta 

cidade e para toda a Europa. No primeiro caso, porque associaria aos costumes 

rigorosos dos genebrinos, a ilustração que as artes proporcionam, tornando um 

povo honesto, ilustrado, ou, segundo a analogia do geômetra francês, "... Genebra 

reuniria a sabedoria da Lacedemônia à polidez de Atenas.” No segundo caso, 

esta fusão contribuiria para com a Europa graças ao exemplo de Genebra: “...pouco 

à pouco o exemplo dos comediantes de Genebra, a regularidade de sua conduta, e a 

consideração da qual ela os faria gozar serviriam de modelo aos comediantes de 

outras nações, e de lição aos que os trataram com tanto rigor e até 

inconsequência.”243 Concluí-se disto que D’Alembert julga que é possível legislar 

sobre os costumes e a opinião pública de modo positivo: bastariam boas leis para 

regulamentar os ditos maus costumes dos atores e as peças a serem representadas. 

Com isto, a Europa ganharia um centro difusor de sabedoria e arte, enquanto 

Genebra, por sua vez, todas as benesses da introdução de um teatro. Enfim, seria 

possível mudar a opinião acerca do teatro e introduzir novos costumes sem 

prejuízo dos antigos, por força de boas leis bem aplicadas.
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Antes de iniciar seu trabalho de elaboração das leis, deve o legislador 

observar se é mesmo possível propor qualquer transformação para o povo, porque 

não importa elaborar, em primeiro lugar, boas leis, mas sim, saber se o povo que as 

recebe poderá seguí-las. Por este motivo ter-se-ia Platão recusado dar leis aos 

arcádios e aos cirenos, pois tratava-se de povos ricos, cujos costumes não 

admitiriam a igualdade. Salinas define do seguinte modo esta condição: “A 

possibilidade da ação política é medida, assim, em função das forças respectivas

julgar que a razão esclarecida pode corrigir maus costumes e implantar bons 

modos. Tais filósofos transformam a moral em metafísica, porque, como os 

moralistas e seus grossos volumes, desconhecem o objeto de suas reflexões: o 

homem. Com base no conhecimento deste, Rousseau, procura outros paradigmas 

para compreender a força e a extensão das leis, os fundamentos das instituições 

públicas, dos costumes, da opinião pública e, por fim, da moral.

O único momento em que é possível dirigir a opinião pública, segundo 

Rousseau, é quando da instituição primitiva da sociedade: “Se o governo tem 

poder sobre os costumes, é somente em sua instituição primitiva: quando estão 

determinados, não somente o governo não tem poder para mudá-los, a menos que 

eles mudem por si mesmos, é com muita dificuldade que se pode mantê-los contra 

os acidentes inevitáveis que os atacam, e contra a tendência natural que os 

altera.”244 Portanto, este é o único momento em que se pode dar um caráter 

específico à moral, aos costumes e à opinião pública, que torne o Estado forte e 

duradouro, tanto quanto o permita a natureza humana. Este foi o maior mérito dos 

legisladores já citados, Moisés, Licurgo e Numa.

244 idem, p. 87.
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temporais e duas variáveis espaciais. As primeiras, a idade e o instante, são 

critérios eliminatórios, isto é, se o povo não estiver na idade para receber uma 

legislação todo o trabalho se torna perdido; com isto, as variáveis espaciais - as 

dimensões e as relações exteriores - se tornam determinantes, mas não decisivas, 

pois podem apenas facilitar ou dificultar o trabalho nunca, porém, torná-lo possível 

se a idade do povo não o permite.

As três idades estabelecidas por Rousseau são a infância, a juventude e a 

velhice. Um povo em estado de barbárie se encontraria num momento de infância: 

nesta situação, é prejudicial propor-lhe qualquer forma de legislação, posto não 

esteja preparado para tanto: a juventude não é a infância. Há para as nações, como 

para os homens, um época de juventude, ou se quiserem maturidade, pela qual é 

preciso aguardar antes de submetê-los - nações e homens - a leis.”246 Este aspecto 

não foi observado por Pedro, o Grande, pois quis dar leis aos russos em um 

momento em que este povo não estava apto a seguir uma legislação: “Os russos 

jamais serão verdadeiramente policiados, porque o foram cedo demais. (...) 

Reconheceu (Pedro) que seu povo era bárbaro, não que ainda não amadurecera 

para a disciplina. Quis civilizá-lo quando se impunha somente aguerri-lo. Desejou, 

sobretudo, fazer alemães e ingleses, quando devia começar por formar russos; 

impediu seus súditos de jamais se tornarem o que poderiam ser ao persuadi-los de

^45 Fortes, L. R. Salinas - Rousseau: da Teoria à Prática, op. cit., p. 111.
246 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 61.

destas duas quantidades comensuráveis: as leis e os vícios... Os três capítulos sobre 

o povo nada mais fazem, pois, do que determinar, simultaneamente, o grau máximo 

de força de que são suscetíveis as leis e o grau mínimo de força que os vícios 

podem ter... Um povo próprio para a legislação é, assim, aquele no qual os vícios 

se acham na sua mais baixa intensidade.”245 Identifica então duas variáveis
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Quando um povo, tendo deixado os passos iniciais da barbárie e entrado na 

ordem civil, conhece a liberdade, deve tomar cuidado para não perdê-la: “Povos 

livres, lembrai-vos sempre desta máxima: “Pode-se adquirir a liberdade, mas nunca 

recuperá-la.’”249 O que se recupera no primeiro caso, portanto, é o “vigor da 

juventude” e com este pode-se adquirir uma liberdade que ainda não se tinha. A 

liberdade, contudo, não se recupera, pois um povo que a perdeu não encontra mais 

aquele vigor para recuperá-la. Este é o caso dos povos envelhecidos, cujos 

costumes enraízam preconceitos nos quais não se pode mais tocar, tornando a obra 

do legislador irrealizável. Rousseau se refere a alguns Estados modernos, nesta 

situação: “Vejo todos os Estados da Europa correrem em direção a sua ruína. 

Monarquias, Repúblicas, todas estas nações tão magnificamente instituídas, todos 

estes belos governos tão sabiamente ponderados, caídos em decrepitude, estão 

ameaçados de uma morte próxima.”250

247 zque eram o que não são.” E preciso esperar o momento certo para se pretender 

transformar um povo. Aquele que se encontrar no estado de barbárie pode vir a se 

corromper sem antes ter conhecido a liberdade, isto é, um povo bárbaro pode 

adquirir a liberdade se o seu libertador atuar de forma correta no momento certo. 

Se, por acaso, encontrar-se em vias de se corromper, uma guerra civil pode vir a 

resgatar o “vigor da juventude” , como ocorreu em Esparta, no tempo de Licurgo, 

Roma quando da expulsão dos Tarqiiínios e Holanda e Suíça, na era moderna.

Os dois países para os quais Rousseau elaborou projetos de constituição, 

parecem apresentar condições para receber uma legislação, apesar das
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por que também vemos poucos

Por outro lado, se os quarenta anos de guerras contínuas 

fortaleceram o espírito nacional, despovoaram e devastaram a ilha. De qualquer 

forma, Rousseau no início do seu Projeto, diz: “A situação vantajosa da ilha da 

Córsega e a felicidade natural dos seus habitantes parecem lhe oferecer uma 

esperança razoável de poder vir a ser um povo florescente e figurar um dia na 

Europa.”252

se os

?50 ...Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit., p. 24.
"5I Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit. p. 66.
757~ Rousseau, J.J. - Oeuvres Completes, v. III, p. 902.

significativas diferenças entre eles. A Córsega oferecia condições muito propícias 

para receber um libertador, pois, “a obra de legislação torna-se menos difícil pelo 

que é preciso estabelecer do que pelo que é preciso destruir, e o sucesso mostra-se 

tão raro dada a impossibilidade de encontrar a simplicidade da natureza associada 

às necessidades da sociedade. É verdade que todas essas condições dificilmente se 

encontram reunidas. Eis por que também vemos poucos Estados bem 

constituídos.”251

Enquanto na Córsega as variáveis temporais - povo jovem ainda não 

corrompido - e as variáveis espaciais -um povo pequeno, uniforme, num território 

pequeno de clima ameno e solo fértil - a conduziam para uma situação mais 

propícia para a república, a situação da Polónia era mais própria à aristocracia: um 

território grande, mal povoado, povos diversos e clima rigoroso. Mesmo assim, a 

Polónia apresentava uma característica especial que lhe permitia, segundo 

Rousseau, a implantação de uma legislação: “Lendo a história do governo da 

Polónia, custa-nos compreender como um Estado tão extravagantemente 

constituído pôde subsistir durante tanto tempo. Um grande corpo formado por um 

grande número de membros mortos e por um pequeno número de membros 

desunidos, cujos movimentos quase todos independentes uns dos outros, longe de
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ter um fim comum, entredestroem-se mutuamente, que se agita para não fazer nada 

(...) que cai em paralisia cinco ou seis vezes em cada século, que cai em dissolução 

a cada esforço que quer fazer, a cada necessidade à qual quer prover e que, apesar 

de tudo isso, vive e se conserva em vigor.”253

253 Rousseau, J.J. - Considerações sobre o governo da Polónia, op. cit. p. 24.
_:'4 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 53.
255 idem, p. 61.

Uma vez que um povo apresenta condições para a liberdade, deve o 

legislador elaborar uma obra que leve em conta dois pesos, de cujo equilíbrio 

determinará a liberdade do povo para o qual legisla. O primeiro destes pesos é o 

direito político; o segundo destes pesos são as condições históricas. Quanto ao 

primeiro, trata-se de uma escala e não de um programa de governo. Sobre as 

condições históricas, dois passos devem ser observados: primeiro, se um povo 

apresenta condições para receber legislação; segundo, se apresenta, quais costumes 

devem ser mantidos, pois contribuem para a liberdade, e quais devem ser 

eliminados, sob pena de tornar a obra irrealizável. O legislador, portanto, não deve 

estabelecer leis boas em si mesmas, ou seja, derivadas apenas do direito político e 

inspiradas na “justiça universal emanada somente da razão.”254 , mas leis boas em 

relação isto é, consideradas na medida que permitem as condições históricas 

aplicar a “justiça universal”. Vemos, assim que a noção de justiça, e, portanto, a de 

moral, se submetem, no plano das circunstâncias, à história. Há um momento, 

porém, como vimos, em que as condições históricas levam um povo a um tal grau 

de corrupção que a morte do corpo político é inevitável. Desta forma, qualquer 

reforma no sentido de resgatar aquela “justiça universal” não é senão “uma 

empresa perigosa e vã.”255
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É preciso agora que nos debrucemos sobre o problema da opinião pública, 

pois sua intrínseca relação com os costumes nos evidenciará os obstáculos que o 

legislador deve superar para selecionar os costumes que irá manter e os que irá 

eliminar. Sigamos, para tanto, a análise que Nascimento faz dos dois aspectos da 

opinião pública: “Nota-se, portanto, de um texto ao outro, um movimento do 

pensamento de Rousseau que o leva a tomar a estima pública e o olhar do público 

primeiramente como os elementos desencadeadores de todos os vícios do homem 

em sociedade e em seguida como o meio mais forte, mais poderoso e até infalível
9 S Apara elevar o patriotismo dos poloneses ao mais alto grau.” No Emílio e no 

Discurso sobre a origem da desigualdade, Rousseau mostra que o reino da opinião 

pública - estima e olhar público - aumenta a alienação, porque faz os homens 

valorizarem a aparência para obterem a aprovação de todos. Este é o mal que lança 

os homens para fora de si mesmos a tal ponto que, quando se acham em si “se 

sentem mal à vontade”. Assim, Nascimento define este aspecto: “O homem em 

sociedade cada vez mais se distancia do homem do estado de natureza e o que o 

leva a esse processo de alienação, já que não vive por si mesmo, mas na 

dependência do olhar do outro, é a sua submissão crescente ao império do 

julgamento público, da opinião pública. Num primeiro momento, portanto, o da 

alienação, que é descrito por Rousseau no Discurso sobre a origem da 

desigualdade, o julgamento público se configura como algo extremamente 

negativo, fator de corrupção que faz com que o homem se afaste sempre de seu 

estado de liberdade e de inocência. É que esse julgamento, longe de se apresentar 

como verdadeiro, ou pelo menos próximo da verdade, vem carregado de 

dissimulação. A aparência toma o lugar do ser, exatamente porque o homem social
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Diferentemente do que vimos acima, a opinião pública possui também seu 

aspecto positivo, pois é sobre ela que deve atuar o legislador. Para se alterar os 

costumes é preciso se alterar antes a opinião pública. Esta é a quarta espécie de lei 

destacada no Contrato Social'. “A essas três espécies de leis, junta-se uma quarta, a 

mais importante de todas, que não se grava nem no mármore, nem no bronze, mas 

nos corações dos cidadãos; que faz a verdadeira constituição do Estado; que todos 

os dias ganha novas forças; que, quando as outras leis envelhecem ou se 

extinguem, as reanima ou as supre, conserva um povo no espírito de sua instituição 

e insensivelmente substitui a força da autoridade pela do hábito. Refiro-me aos 

usos e costumes e, sobretudo, à opinião, essa parte desconhecida por nossos 

políticos, mas da qual depende o sucesso de todas as outras; parte de que se ocupa 

em segredo o grande Legislador, enquanto parece limitar-se a regulamentos 

particulares que não são senão o arco da abóbada, da qual os costumes, mais lentos 

para nascerem, formam por fim a chave indestrutível.” Neste mesmo sentido 

Rousseau aborda o tema da opinião pública nas Considerações: “Trabalhai pois

está submetido ao império da opinião.” A educação de Emílio torná-lo-á 

invulnerável ao império das opiniões: “A educação negativa consiste em fazer com 

que Emílio não se deixe dominar pelo império da opinião, da aparência, mas que 

saiba viver por si mesmo, segundo a norma da necessidade.“ A educação das 

moças amplia este problema: “Para neutralizarem os efeitos da opinião, é preciso, 

pois, que as mulheres aprendam a pesar o sentimento e a opinião e cultivem, enfim, 

sua razão, para se tornarem juízas de seus juízes, para decidirem quando devem
259submeter-se à opinião e quando devem rejeitá-la.
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sem descanso, sem cessar, para elevar o patriotismo ao mais alto grau em todos os 

corações poloneses. Indiquei aqui alguns dos meios próprios para esse efeito. 

Resta-me a desenvolver aquele que creio ser o mais forte, o mais poderoso e 

mesmo infalível no seu sucesso, desde que bem executado: é de fazer de sorte que 

todos os cidadãos se sintam incessantemente sob os olhos do público, que nenhum 

avance e não triunfe a não ser pelo favor do público, que nenhum posto, nenhum 

emprego seja preenchido a não ser pelo voto da nação e que, afinal, desde o último 

nobre, desde mesmo o último campónio, até o rei, se possível, todos dependam de 

tal maneira da estima pública que não se possa nada fazer, nada adquirir, triunfar 

sobre nada, sem ela. De efervescência excitada por esta comum emulação nascerá 

esta embriaguez patriótica que somente é capaz de elevar os homens acima de si 

mesmos e sem a qual a liberdade não é mais do que um vão nome e a legislação 

não passa de uma quimera.261 A opinião estaria, portanto, numa situação de 

paradoxo na obra de Rousseau. Nascimento o define da seguinte maneira: 

“Compreende-se, pois, como é importante em Rousseau o recurso aos conceitos de 

opinião e opinião pública, estima pública, o olhar do outro, presentes em quase 

todos os seus textos. Mas o que é intrigante é a determinação de sua função, pois, 

do processo de alienação descrito no Discurso sobre a origem da desigualdade, 

chega-se à condenação do império da opinião, contra o qual se deve preservar o 

Emílio; e, no entanto, quando se trata da realização de algumas transformações do 

homem em sociedade, o que Rousseau propõe é o recurso indispensável à opinião 

e à opinião pública, entendidas desta vez como o conjunto das tradições e dos 

costumes de um povo, ou como aquilo que ele ainda conserva desde a sua 

fundação. Neste caso, o tribunal de censura funcionaria como declarador da 

opinião pública, como o instrumento que tornaria possível a expressão da voz do
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Rousseau é contra a instalação de um teatro em Genebra, porque “ele irá 

mudar completamente a opinião pública e conseqúentemente os costumes, 

atingindo assim a própria constituição do povo. Os resultados daí decorrentes serão

Uma vez os costumes definidos, a opinião pública formada, a moral 

estabelecida, não é mais possível alterá-la por força das leis. Os povos livres, se 

permitirem que seus costumes e seu julgamento, elementos que lhes conferiram a 

liberdade, se degenerem, então não há mais como resgatá-la. A razão, por mais 

esclarecida que seja, não pode planejar tais mudanças que ocorrem, mas por força 

da sorte\ “As opiniões públicas, ainda que difíceis de governar, são contudo, por 

elas mesmas maleáveis e mutáveis. A sorte, mil causas fortuitas, mil circunstâncias 

imprevistas, fazem isto que a força e a razão não saberão fazer.”264 Desta forma, só 

o que resta a fazer é prevenir tais mudanças: “Tudo o que a sabedoria humana pode 
9>265 fazer é prevenir as mudanças, impedir de longe tudo o que nos leva para elas.”

povo, ou então como o amplificador dessa voz. O olhar do outro, que pode 

desencadear todos os vícios do homem em sociedade, pode também manter a 

transparência de uma comunidade que conserva ainda a inocência de seu estado 

original, que não tem nenhum outro interesse a não ser a preservação dos seus 

membros e que faz da vigilância pública a condição primeira do exercício de sua 

liberdade e da manutenção de sua soberania.262 O paradoxo da opinião pública se 

desfaz se tomarmos em vista que ela possui seus aspectos negativos quando se 

trata de um povo corrompido; e seus aspectos positivos, quando se trata de um 
263 povo livre, para o qual ela é o próprio signo da liberdade.
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uma vez

totalmente imprevisíveis, mas certamente abalarão a constituição primitiva dessa 

comunidade, e, uma vez desencadeado o processo de desmoronamento das 

instituições, não haverá mais retorno possível.” Isto ocorreria porque o 

espetáculo, assim como o teatro não trazem novas paixões, mas dão novas forças 

às paixões já existentes: “De fato, o teatro é um quadro das paixões humanas cujo 

original está em todos os corações, de tal modo que existe uma relação de 

espelhamento e cumplicidade entre o palco e a platéia. Se quiser permanecer vivo, 

o teatro deverá bajular as paixões pregadas pelo público, tornando detestáveis 

apenas as odiadas de antemão. O teatro não tem, pois, nenhum poder de corrigir os 

costumes. Se pretender agradar, terá de segui-los, abdicando de qualquer objetivo 

pedagógico; se quiser corrigi-los, aborrecerá o público, renunciando à diversão e 

arriscando a própria sobrevivência.”

De nada adiantariam leis severas para impedir a degeneração dos costumes, 

porque tratar-se-ia de procurar alterar os maus costumes dos atores e isto resultaria 

inútil. O teatro alteraria os costumes e os objetos de estima do povo, 

principalmente porque sua forma na modernidade o leva a isto. Em primeiro lugar, 

porque diminuiria a dedicação ao trabalho, aumentaria os gastos das famílias, 

introduziria o luxo, entre outros efeitos perniciosos. Em segundo lugar, porque, 

como afirma Matos: “o teatro clássico francês, cena ilusionista que separa 

radicalmente o palco e a platéia, é o grau máximo de afastamento em relação à 

unidade da Natureza, enquanto a festa cívica espartana é aproximação máxima, 

pois aqui cada espectador é ao mesmo tempo ator e, portanto, o próprio espetáculo. 

Em algum lugar da escala, próximas deste ‘grau zero da representação’, será

costumes e
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preciso situar as duas outras formas de espetáculo elogiadas na Carta', a tragédia 

grega e a festa cívica genebrina.”

Uma vez que Genebra tem sua constituição formada, caberia como único 

recurso para preservá-la a ação da censura, mas não a censura que legislaria regras 

para o teatro e para os atores, pois, “o primeiro sinal de sua impotência em prevenir 

os abusos da comédia será deixá-la estabelecer-se. Pois é fácil prever que esses 

dois estabelecimentos não poderão subsistir juntos por muito tempo, e que ou a 

comédia ridicularizará os censores, ou os censores expulsarão os comediantes.”269 

A forma que a censura tem de impedir os vícios de se instaurarem é impedir que os 

costumes e a opinião se alterem. E preciso que analisemos mais profundamente o 

sentido da censura para que possamos compreender melhor o seu fundamento e sua 

ação. Segundo Nascimento, “a censura teria um papel importante quando o espírito 

do povo ainda estivesse em formação. A função principal desse tribunal seria a de 

administrar a opinião pública, que seria uma espécie de lei não escrita.”270 A 

analogia entre opinião pública e vontade geral, feita por Rousseau, esclarece tal 

característica da censura: “Assim como a declaração da vontade geral se faz pela 

Lei, a declaração do julgamento público se faz pela censura. A opinião pública é a 

espécie de lei, cujo ministro é o censor, que só faz aplicá-la aos casos particulares, 

a exemplo do príncipe.” Enfim, assim como a lei não forma a vontade geral, mas 

é a sua declaradora, a censura não forma a opinião pública, mas é a sua 

declaradora; se esta se altera, então, aquela nada pode fazer por sua transformação, 

pois no plano ontológico, é posterior a ela, por isso, seu julgamento é o mesmo da 

opinião pública e não o da razão dos censores: “O tribunal censório, longe pois de
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À censura não cabe portanto, inovações, mas preservação: “Se é necessário 

agir sobre a opinião pública, não é através da introdução de elementos novos, mas 

apenas reforçando os costumes e as tradições já arraigadas no espírito do povo.”273 

Quanto aos povos bárbaros não se lhes pode impor muitas regras, e quanto aos 

povos corrompidos, de nada adianta querer preservar costumes que, por si mesmos, 

contribuem para a dissolução do Estado. Assim, no Contrato Social, lemos: 

“Concluí-se daí que a censura só pode ser útil para conservar os costumes, jamais 

para restabelecê-los. Estabelecei censores durante o vigor das leis; desde que o 

percam, tudo estará perdido, pois nada de legítimo ainda terá força quando as leis 

ja não a tiverem.”" Eis o motivo pelo qual os povos livres que perdem sua 

liberdade jamais poderão reconquistá-la. A função da censura não é, portanto, fazer 

os homens se submeterem as leis, mas amá-las; isto é, preservar aquilo que mantém 

cada indivíduo identificado com o todo, estimulando o espírito pátrio a cada 

instante em que é solicitada, tal como as festas públicas o fazem, também, 

periodicamente. E em Esparta que Rousseau busca a inspiração para este princípio: 

“A primeira função dos Eforos de Esparta, ao assumirem o cargo, era uma 

proclamação pública pela qual ordenavam aos cidadãos, não que observassem as

271 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 135.
272 idem, ibidem.
273 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 52.

representar o árbitro da opinião do povo, não passa de seu declarador e, desde que 

disso se afasta, suas decisões tornam-se vãs e sem efeito.”272 Insere-se aqui, mais 

uma vez, a crítica de Rousseau à representação; agora, reaparece em sua face 

moral: o tribunal censório não representa a opinião pública, assim como os 

governantes não representam o povo, e como também os atores não representam o 

público e, por fim, como os padres não representam Deus diante dos fiéis.
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Os povos livres são aqueles nos quais os cidadãos têm como guia de suas 

ações o julgamento público. É necessário que o olhar público esteja sempre 

presente para os cidadãos. Esta constância desenvolve a identidade do indivíduo 

com os seus concidadãos, contemporâneos ou antepassados, isto é, com a tradição.
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leis, e sim que as amassem, para que a sua observação não lhes fosse difícil. Essa 

proclamação, que não era um vão formulário, mostra perfeitamente o espírito da 

instituição de Esparta, pela qual as leis e os costumes, intimamente unidos no 

coração dos cidadãos, constituíam, por assim dizer, um só corpo.”275

Podemos, agora, entender o sentido irónico da seguinte passagem da Carta: 

“Um dos infalíveis efeitos de um teatro estabelecido numa tão pequena vila como a 

nossa, será de mudar nossas máximas, ou, se quiserem, nossos preconceitos e 

nossas opiniões públicas...” Ora, as máximas e a opinião pública não são como 

os preconceitos; quando os filósofos pretendem aproximar coisas tão distintas é 

com a intenção de descaracterizar os fundamentos das primeiras, como se - para os 

povos livres - fossem frutos de uma opção baseada em princípios gerais e 

abstratos, que se pode trocar tranqúilamente por quaisquer outros: isto é tornar a 

moral, metafísica. Se leis boas em si mesmas, que estariam mais conformes à razão 

e à justiça universal, bastassem, muitos povos corrompidos teriam gozado o resgate 

de sua liberdade ou muitos povos bárbaros tê-la-iam conquistado apenas com a 

introdução de tais leis. A moral, os costumes e a opinião pública nascem com a 

sociedade; o julgamento público encontra seu fundamento na história do povo, o 

que está, evidentemente, muito além do preconceito.

11843683
Caixa de texto
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Desta tradição nasce o amor à pátria, pois os indivíduos não se vêem mais como 

unidade absoluta, mas parte do todo ao qual pertencem: a pátria. A sociedade se 

fragmenta em eus particulares, quando os homens agem segundo o seu próprio 

interesse, desprezando a opinião pública, tal como acontece nas grandes cidades: 

“...Numa grande cidade, cheia de gente intrigante, desocupada, sem religião, sem 

princípios, cuja imaginação depravada pelo ócio, pela vagabundagem, pelo amor 

do prazer e por grandes necessidades só gera monstros e só inspira crimes; numa 

cidade grande onde os costumes e a honra não são nada, porque cada um, furtando 

facilmente sua conduta dos olhos do público, só se mostra pelo crédito e só é 

estimado pelas riquezas.”277

277 idem, p. 74
978 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 136.

A idéia de que os homens não devem se ver em si, mas no todo, ressalta o 

aspecto da determinação que a opinião impõe sobre os costumes, como vemos no 

Contrato Social: “E inútil distinguir os costumes de uma nação dos objetos de sua 

estima, pois tudo se prende ao mesmo princípio e se confunde necessariamente. 

Entre todos os povos do mundo, não é em absoluto a natureza, mas a opinião, que 

decide a escolha dos seus prazeres. Melhorai as opiniões dos homens e seus 

costumes purificar-se-ão por si mesmos. Ama-se sempre aquilo que é belo ou que 

se julga belo. E, porém, nesse julgamento que surge o engano, sendo pois 

necessário regulá-lo. Quem julga os costumes, julga a honra, e quem julga a honra, 

vai buscar sua lei na opinião.” Assim, ao dizer que em se melhorando as 

opiniões, melhora-se os costumes, Rousseau reafirma o que havia elaborado na 

Carta: “Como pode, então, o governo agir sobre os costumes? Respondo que 

através da opinião pública. Se na solidão nossos hábitos nascem de nossos 

próprios sentimentos, na sociedade eles nascem da opinião dos outros. Quando não
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se vive em si mesmo, mas nos outros, são os julgamentos deles que ordenam tudo; 

nada parece bom ou desejável aos particulares além do que o público aprovou, e a 

única felicidade conhecida pela maior parte dos homens é ser considerado feliz." 

A dependência dos costumes em relação a opinião permite, quando ainda é tempo, 

uma ação do legislador para instaurar a virtude, ordenando a ação dos particulares 

segundo a opinião pública. Justamente por isso, é que em muitos casos, não é mais 

possível tornar um povo livre, pois suas opiniões tendendo a valorizar os vícios e a 

desprezar as virtudes, não podem levar senão à corrupção dos costumes; não há 

como melhorá-los se a opinião não pode mais ser tocada, se o amor de si 

degenerou-se em amor-próprio: “Não é mais tempo de mudar nossas inclinações 

naturais, quando elas já tomaram seus rumos e o hábito já se somou ao amor- 

próprio; não é mais tempo de sairmos de nós mesmos, quando o eu humano 

concentrado em nossos corações já adquiriu essa desprezível atividade que absorve 

toda virtude e faz a vida das pequenas almas. Como o amor à pátria poderia 

germinar no meio de tantas outras paixões que o sufocam? E o que resta aos 

cidadãos que têm um coração já dividido entre a avareza, uma amante e a 
,,280vaidade?”" Sobre este aspecto, Nascimento assinala a relação entre uma reforma 

nos costumes e a opinião pública: “Aquilo que não é problema para D’Alembert ou 

para Diderot, isto é, que as luzes da ciência chegariam gradualmente a todos numa 

marcha irreversível, desde que os homens de letras se empenhassem no processo 

de erradicação da superstição e dos preconceitos e assumissem a tarefa de formar 

uma opinião pública esclarecida, não aparece em nenhum momento em Rousseau. 

Para ele não é possível formar a opinião pública, mas preservá-la.(...) Nessas 

condições, tem pouco sentido o discurso persuasivo. A voz da verdade não soa 

como trombetas aos ouvidos de ninguém. Em outras palavras, em Rousseau não
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No plano teórico, a virtude é a conformidade das vontades particulares à 

vontade geral; o que, na prática, se traduz na obediência às leis, ou, o que seria 

mais profundo, no amor às leis, como se via no juramento dos éforos. A felicidade 

dos verdadeiros cidadãos só se realiza, neste sentido, no todo, pois se este amor às 

leis contribui para que o indivíduo não se veja como ser absoluto em si mesmo, 

então também não pode encontrar sua felicidade em si, mas sempre no conjunto de 

sua nação. Este princípio diferenciaria, no entender de Rousseau, Sócrates de 

Catão: o primeiro tinha a virtude própria dos sábios, sendo que sua felicidade

281 Nascimento, M.M. - Opinião Pública e Revolução, op. cit. p. 54.
282 Fortes, L.R. Salinas , O Paradoxo do Espetáculo, tese de livre-docência defendida na USP em 
1983, p. 110.

encontramos em nenhum momento a figura do intelectual portador da verdade e 

que deve, por isso mesmo, transmiti-la a homens ignorantes e cheios de 

preconceitos.” Se houver uma ação efetiva do legislador, portanto, deve ser no 

momento da “constituição primitiva” do povo, pois após este instante já não é mais 

possível agir porque não se pode mais alterar sua opinião e seus costumes. Para 

Salinas, os costumes e a opinião pública são efetivamente a nação. Assim a 

intervenção do legislador sobre eles seria necessária, pois qualquer ação que não 

atingisse este ponto nodal tornar-se-ia vazia. Portanto, a pátria surgiria como 

principal objeto da opinião: “Os costumes e a opinião pública são, assim, o corpo 

efetivo da nação. E preciso formá-los, levando em conta as condições naturais da 

existência do povo determinado, a fim de que, uma vez existentes, eles se 

imponham de fato a todos os membros da comunidade com a força de uma lei 

natural. A pátria deve não apenas encarnar-se em símbolos, mas deve ser objeto de 

uma constante encenação, pois somente assim viverá presente no corações dos 

indivíduos.”282
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estava nesta mesma virtude. O segundo tinha a virtude própria do cidadão, por isso 

só encontraria a sua felicidade na da pátria toda: jamais poderia ser feliz se Roma 

estivesse corrompida.”283 Segundo Leduc-Fayette284, estes dois personagens eram 

já admirados antes do século XVIII e mais ainda neste século. Contudo, Rousseau 

teria seus próprios Sócrates e Catão, isto é, a história destes dois personagens é 

perpassada pela leitura rousseauísta que lhes dá características muito particulares.

Este seria segundo Eigeldinger, um dos aspectos mais admiráveis da 

“imaginação rousseauísta”: “Na verdade, o Sócrates de Jean-Jacques tem sua 

personalidade própria, e nós demonstraremos que, em essência, ele se opõe de fato 

àquele dos enciclopedistas. Assim, como escreve M. Pierre Burgelin, Rousseau 

esta pronto a reivindicar a sucessão de Sócrates. na medida em que Sócrates 

também fora perseguido por suas idéias, mas sobretudo porque ele está só entre os 

filósofos e que escapa às críticas que ele dirige aos filósofos e, por meio dele, ao 

Séculos das Luzes.”285 Voltemos mais uma vez a Leduc-Fayette para 

compreendermos, então o Catão de Rousseau: “Mas sobretudo, Catão é o 

a vontade de poder de César, de uma resistência 

República encontra um defensor fervoroso, inimigo 

Em última instância, podemos dizer que Sócrates guiava 

suas ações por sua razão - que era, sem dúvida, a do mais sábio dos homens - mas 

ela é insuficiente para orientar a ação dos outros homens. Afinal, poucos teriam o 

privilégio de entender as lições de uma razão tão esclarecida, Catão é aquele que 

dá o melhor exemplo, pois o amor à pátria não pode depender da razão ou de um 

esclarecimento como o de Sócrates, para ser estimulado.

uma vez

representante, em relação 

perseverante: nele a 

implacável da tirania.”286
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No Emílio, este tema é retomado sob a ótica da diferença entre o homem 

natural e o homem civil. O primeiro é “unidade absoluta”, livre de quaisquer 

compromissos com outros homens; enquanto o segundo é “unidade fracionária”, 

portanto, cidadão de uma pátria comprometido com todos seus concidadãos. 

Estando na ordem civil, os homens não podem pretender-se indivíduos isolados, 

cujos compromissos fundamentais são para consigo mesmo e não para com o todo; 

ocorre, no entanto, que o amor-próprio, uma vez desenvolvido, os impede de ver 

que são apenas parte de um todo maior, e que, por força disto, deveriam pautar 

suas ações e seu julgamento pelo da comunidade, pois esta existiu antes dele e 

continuará existindo depois. Cabe, neste contexto, transformar os homens, retirar- 

lhes a existência individual e dar-lhes aquela que só se identifica com o todo, 

enfim, tornar os homens virtuosos.

Não é por acaso que encontramos em Plutarco, na “Vida de Licurgo”, 

descrições do comportamento dos espartanos, cujo princípio é sempre a opinião 

pública; na qual os jovens se preocupam em mostrar-se de acordo com este 

julgamento para serem bem aceitos ou, num sentido mais profundo, só quando 

ganham o reconhecimento público é que sentem a felicidade. O primeiro exemplo é 

o da destreza que os meninos tinham de demonstrar nos furtos que lhes serviam de 

exercício; quando eram pegos furtando, eram duramente castigados, não porque o 

estivessem fazendo, mas porque foram desastrados deixando-se apanhar: “Os 

meninos que furtam a tal ponto se preocupam em não ser pilhados que um deles, 

tendo oculta sob o manto uma raposinha que roubara, deixou o animal estraçalhar 

o ventre com as garras e os dentes, suportando a dor até a morte para não ser

286 idem, p. 57.
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descoberto. E isso nada tem de inacreditável, pois ainda em nossos dias vemos 

efebos expirar sob os golpes diante do altar da Ortia.”287 O segundo exemplo trata 

da ligação entre os amantes. No Economia Política, Rousseau dizia que o amor à 

pátria é muitas vezes mais doce que o amor a um amante e que produz os 

verdadeiros atos de virtude. Da mesma forma, vemos Plutarco narrar que, em 

Esparta, a opinião pública levava os jovens recém-casados a envergonharem-se do 

possível amor que tivessem entre si; seria um vergonha para um rapaz ser 

envolvido pelo amor de uma amante esquecendo-se dos seus deveres ou trocando o 

convívio com os outros rapazes pelo de sua amada. Tal recurso tinha como 

vantagem, segundo Plutarco, manter vivo o interesse entre os jovens amantes e, por 

outro lado, não deixar com que se identificassem com tal espécie de amor: “O 

noivo, nunca bêbado nem amolecido pelos prazeres da mesa - com a sobriedade 

costumeira, havia jantado nas phiditias - entrava, desatava-lhe o cinto e carregava- 

a para o tálamo. Depois de passar com ela um tempo bastante curto, retirava-se 

mansamente e ia, segundo seu costume, dormir na companhia de outros jovens. Na 

sequência, fazia sempre a mesma coisa: passava o dia e a noite com os camaradas e 

só entrava em casa tomando as maiores precauções, pois coraria de ser pilhado por 

algum dos familiares. (...) A dificuldade em ver-se acostumava-os à continência e à 

temperança, de modo que conservavam uma fecundidade física e um frescor 

sensual sempre renovados, sem conhecer a saciedade e o declínio de sentimentos 

tão presentes nas relações completamente desembaraçadas.”288 Eis como, em 

Esparta, a opinião pública guiava a ação dos homens fazendo com que os costumes 

fossem preservados, especialmente estes que estimulam o amor à pátria, pois 

ninguém ficava à sós ou à vontade para agir segundo sua própria razão.
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Como vimos, não se trata de anular as paixões dos homens, pois isto seria 

impossível e, mesmo, pernicioso: “... penso que um homem que não fosse capaz de 

paixões seria certamente um péssimo cidadão; mas é preciso também convir que, 

se não é possível educar os homens para nada amar, não é impossível educá-los 

para amar um objeto mais que a um outro e o que é efetivamente belo mais que 

aquilo que é disforme.”289 Sobre a questão de se querer aniquilar as paixões, 

podemos ler no Emílio'. “Nossas paixões são os principais instrumentos de nossa 

conservação: é portanto empresa tão vã quão ridícula querer destruí-las; é controlar 

a natureza, é reformar a obra de Deus. Se Deus dissesse ao homem que aniquilasse 

as paixões que lhe dá, Deus quereria e não quereria; estaria em contradição consigo 

mesmo. Nunca ele deu tão insensata ordem, nada de semelhante está escrito no 

coração humano; e o que Deus quer que um homem faça não o faz dizer por outro 

homem; di-lo ele próprio, escreve-o no fundo do coração do homem.(...) Eu acharia 

quem quisesse impedir as paixões de nascerem, quase tão louco quanto quem as 

quisesse aniquilar. E os que pensassem que tal fosse minha intenção até aqui, ter- 

me-iam certamente muito mal compreendido.”290 Uma vez que aniquilar ou 

impedir as paixões de nascerem é impossível, mas mais ainda indesejável, Salinas 

apresenta-nos uma resposta clara a este problema: “Como atingir o alvo principal 

que é o de criar as condições efetivas para que se concretize o querer geral como 

um querer dominante? Como fazer para que o interesse geral prevaleça 

efetivamente sobre os interesses particulares e as tendências egoístas? A resposta é 

simples: suscitando nos membros da comunidade o “amor à pátria”, fazendo dela 

objeto de um culto sagrado. Mas como chegar até aí? Por meio de “instituições 

ociosas”, por meio de jogos e espetáculos cívicos e por meio da educação que 

fortaleça a busca do reconhecimento público: é esse o caminho apontado nas
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Considerações. Ou ainda: o método adequado é tornar a Pátria imaginária um 

espetáculo, é o de encarná-la através de cerimónias, e, por outro lado, como se 

depreende ainda da leitura das Considerações, criar mecanismos através dos quais 

se constitua um espaço público e a “opinião pública” efetivamente prevaleça como 

instância suprema de avaliação da conduta.”291 Por fim, a obra do legislador não 

tem por função aplacar as paixões humanas, mas de direcioná-las para um outro 

objeto mais nobre. Esta idéia parece ser muito cara a Rousseau: o amor dos 

amantes, ainda que belo, não pode ser comparado ao amor à pátria; a virtude 

daquele amor é infinitamente menor do que a deste. Poderíamos dizer que o amor 

que leva Fausto à morte é belo, mas que o amor que leva Licurgo, Catão e mesmo 

Sócrates à morte é divino, ou quase.

291 Fortes, Salinas - O Paradoxo do Espetáculo, op. cit., p. 107.
292 Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 572

No caso do Emílio, como se poderia entender a virtude? Como a educação 

da natureza poderia levar Emílio a praticar estes verdadeiros atos de virtude? Ora, 

o homem que estivesse só não teria qualquer obrigação em relação aos outros 

homens, por isso poderia não ser virtuoso, mas também não seria jamais vicioso; 

entretanto, isto nada lhe valeria no sentido do ser humano, pois como Rousseau diz 

a respeito de Emílio: “Nascido no fundo de um bosque, teria vivido mais feliz e 

mais livre; mas nada tendo a combater para seguir suas inclinações, teria sido bom 

sem mérito, não teria sido virtuoso, e agora ele o sabe ser apesar de suas 

paixões.” Ainda no Emílio, Rousseau afirma que qualquer homem tem 

obrigações em relação aos outros homens, seja no aspecto natural ou seja no 

aspecto humano: “Um pai, quando engendra e alimenta seus filhos, não faz senão o 

terço de sua tarefa. Deve homens a sua espécie, deve à sociedade homens
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sociáveis; deve cidadãos ao Estado.”293 Aguda invenctiva contra aqueles que 

pretendem acusá-lo incessantemente por ter abandonado os filhos, tal passagem 

nos leva à reflexão sobre um tema mais profundo: deixar descendentes à sociedade 

e à pátria é uma obrigação, pois a estas cada um deve sua existência. Também em 

Plutarco há uma passagem a este respeito: um jovem ter-se-ia recusado a dar lugar 

a um homem mais velho que havia pedido o lugar. O motivo que alegou para 

justificar sua aparente falta de respeito para com alguém mais velho foi que aquele 

havia feito um voto de castidade e, por isso, não poderia deixar descendentes para 

dar-lhe lugar quando ele próprio fosse mais velho294. Assim, o homem que não se 

reconhece como parte de uma sociedade, que pretende julgar suas ações segundo 

os princípios de seus próprios conceitos, à revelia da opinião pública, não é um 

verdadeiro cidadão, mas, mais fundamentalmente, não é sequer homem: “Aquele 

que, na ordem civil, deseja conservar a primazia da natureza, não sabe o que quer. 

Sempre em contradição consigo mesmo hesitando entre suas inclinações e seus 

deveres, nunca será nem homem nem cidadão; não será bom nem para si nem para 

outrem. Será um dos homens de nossos dias, um francês, um inglês, um burguês; 

não será nada.” Rousseau não deixa saída, portanto: isolados da sociedade não 

seremos cidadãos e, não sendo cidadãos não poderemos ser homens, uma vez que 

os deveres dos homens são relativos à sociedade e não em relação a si mesmos. Ser 

parte de um todo, ser cidadão, está num plano superior ao ser homem; por esta 

razão, Rousseau afirma no Manuscrito de Genebra: “...nós não nos tornamos 

propriamente homens senão após termo-nos tornado cidadãos.”
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A religião é um dos principais elementos que devem ser levados em conta 

pelo legislador, senão, o principal. No entanto, a forma como o legislador utiliza a 

religião em sua obra poderia ser entendida como manipulação? . Negroni aborda da 

seguinte forma este problema: “As manipulações pedagógicas do preceptor e o 

recurso à religião do legislador tem exatamente a mesma função na organização da 
'2^'1

obra de Rousseau.” Tal interpretação parece-nos autorizada se nos reportamos a 

leitura do capítulo “Do Legislador”: “Eis o que, em todos os tempos, forçou os pais 

das nações a recorrerem à intervenção do céu e a honrar nos deuses sua própria 
>?298sabedoria.” Esta impressão fica ainda mais reforçada se observarmos a sequência 

na qual vemos os legisladores colocarem na boca dos imortais suas próprias 

palavras, mas não é qualquer um que pode fazê-lo: “Não é todo homem, porém, 

que pode fazer os deuses falarem, nem ser acreditado quando se apresenta como 

seu intérprete. A grande alma do Legislador é o verdadeiro milagre que deverá 

autenticar sua missão. Qualquer homem pode gravar tábuas de pedra, comprar um 

oráculo, fingir um comércio secreto com qualquer divindade, adestrar um pássaro 

para lhe falar na orelha, ou encontrar meios grosseiros de impor-se ao povo. 

Aquele que só souber isso, poderá até reunir casualmente um grupo de insensatos, 

mas jamais fundará um império, e sua estranha obra logo perecerá consigo.”299 

Entendermos os recursos metodológicos utilizados pelo legislador para fazer as 

leis serem aceitas por todos como manipulação é possível se a aceitarmos como 

sendo uma certa espécie de educação religiosa, cujo objetivo é transformar os 

homens de tal forma que, por aquilo que lhe é mais sagrado - a pátria e os deuses - 

sua própria vida pareça menor. Assim é o caso dos espartanos que deram a vida na 

batalha das Termópilas para que sua pátria fosse salva: “Passante vai dizer a



121

300

301

302

Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 408. Grifo nosso.
Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 22
Rousseau, J.J. - Oeuvres Complètes, op. cit., p. 1498.

A respeito desta relação, Derathé observa nas notas das Oeuvres Complètes: 

“Uma coisa é certa: se Rousseau escreveu este capítulo (Da religião civil) no verso 

do capítulo sobre o legislador é porque lhe é complemento natural. O fim do 

capítulo sobre o legislador aborda o problema das relações entre a religião e a 

política, problema este para o qual a religião civil traz uma solução. Ao formular 

“uma profissão de fé puramente civil”, Rousseau se propõe, na verdade, a reforçar 

a autoridade das leis pela da religião, pois o que ele reprova no cristianismo é 

“deixar as leis somente com a força que tiram de si mesmas, sem lhes acrescentar 

qualquer outra.” Então, a religião civil viria a resolver um problema que não 

havia na antiguidade, na qual a religião era nacional e “pelo simples fato de 

colocar-se Deus à frente de cada sociedade política, conclui-se que houve tantos 

deuses quanto são os povos.”303 Era-se a um só tempo fiel e cidadão. Entretanto, 

como observa Rousseau, o cristianismo separou o “sistema teológico do político” 

provocando dissenções internas que assolam os povos cristãos. Observamos que o 

cristianismo enfraquece os Estados porque ao invés da religião vir apoiar as leis, 

ele se põe como superior a elas, desprezando-as. A forma de se resolver este 

problema da divisão das seitas religiosas seria a de estabelecer “uma profissão de 

fé puramente civil”. Isto é, Rousseau, ao invés de tentar resgatar o recurso

Esparta que morremos aqui para obedecer suas santas leis.”300 Afinal, Rousseau 

afirma no Contrato Social: “A ordem social é um direito sagrado”301 No entanto, o 

paralelo entre os recursos do preceptor para conduzir o discípulo por meio de suas 

lições é bem diverso de colocar a religião como fundamento do Estado, se tomados 

do ponto de vista dos problemas das relações entre a religião e a política.
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empregado pelos antigos legisladores, unir definitivamente religião e pátria, separa 

radicalmente a religião da política, mas submetendo aquela a esta. Uma vez que 

não é mais possível ser ao mesmo tempo cidadão e fiel, que se seja, em primeiro 

lugar, cidadão, pois pelo menos isto faria com que o Estado não perdesse sua 

integridade, destroçado por guerras civis provocadas por questões religiosas. Ser 

bom cidadão é atender o interesse de todos; ser fiel, é atender apenas o interesse 

próprio ou do seu grupo. Por isto, cabe ao Estado fazer prevalecer o interesse de 

todos e não de uma minoria.

A religião civil tem por objetivo resolver o impasse no qual o cristianismo 

lançou as sociedades modernas: a separação do mundo espiritual e do mundo 

temporal. Assim, se for preciso legislar, deve-se ter em vista a necessidade de se 

impor a condição de cidadão sobre a de fiel. Na verdade, não se trata de o 

legislador elaborar os dogmas de cada religião em particular. Estes não 

interessam ao Estado enquanto não incitem os fiéis a pôr em risco a sua própria 

existência, pois, segundo Rousseau, a intolerância civil e religiosa nas sociedades 

modernas são a mesma coisa. Por fim, é preciso estabelecer quais seriam as ações 

positivas do Legislador em relação à religião civil. Os dogmas da religião civil 

seriam: “...simples, em pequeno número, enunciadas com precisão, sem 

explicações ou comentários. A existência da Divindade poderosa, inteligente, 

benfazeja, previdente e provisora; a vida futura; a felicidade dos justos; o castigo 

dos maus; a santidade do contrato social e das leis.” Tais dogmas não são 

religiosos, ou seja, não é preciso crer neles, mas deve-se seguí-los: “Sem poder 

obrigar ninguém a crer neles, pode banir do Estado todos os que neles não 

acreditarem, pode bani-los não como ímpios, mas como insociáveis, como

303 Rousseau, J.J. - Do contrato Social, op. cit., p. 137.
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A relação entre política e religião ganha uma dimensão ainda mais 

complexa, quando, acompanhando a análise de Salinas, observa-se que ocorre uma 

sacralização da ordem social, evidenciada pelo Contrato Social'. “A ordem social é 

um direito sagrado que serve de base a todos os outros.”305 É preciso, por isso, 

avaliar quais seriam as possíveis relações entre a “Profissão de Fé do Vigário de 

Sabóia” e a “Religião Civil”, isto é, as relações entre a religião natural, a religião 

do homem e a religião civil. A diferença entre as duas últimas é estabelecida no 

Contrato Social'. “A religião considerada em relação à sociedade, que é geral ou 

particular, pode também dividir-se em duas espécies, a saber: a religião do homem 

e a do cidadão. A primeira, sem templos, altares e ritos, limitada ao culto 

puramente interior do Deus supremo e aos deveres eternos da moral, é a religião 

pura e simples do Evangelho, o verdadeiro teísmo e aquilo que pode ser chamado 

de direito divino natural. A outra, inscrita num só país, dá-lhe seus deuses, seus

incapazes de amar sinceramente as leis, a justiça, e de imolar, sempre que 

necessário, sua vida a seu dever.”304 Ora, esta concepção abre espaço para o único 

dogma negativo da religião civil: a intolerância. Assim, vemo-nos diante de mais 

um paradoxo de Rousseau: a religião é, afinal, quem autoriza a política - tal como 

vimos no capítulo do legislador - ou é a política que autoriza a religião- como 

vemos no capítulo da religião civil? A solução tem que ser encontrada na história, 

isto é, nas circunstâncias: se fosse possível encontrar um povo suficientemente 

coeso para ver ligado em si a religião e a política, poder-se-ia estabelecer uma 

religião nacional; mas como isto não é mais possível nas sociedades modernas, o 

único que resta é permitir a liberdade religiosa desde que ela não solape os 

fundamentos do Estado, uma vez que não pode mais alicerçá-lo.
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padroeiros próprios e tutelares, tem seus dogmas, seus ritos, seu culto exterior 

prescrito por lei. Afora a única nação que a segue, todos os demais para ela são 

infiéis estrangeiros e bárbaros; ela só leva os deveres e os direitos do homem até 

onde vão seus altares. Foram assim as religiões dos primeiros povos, às quais se 

pode dar o nome de direito civil ou positivo.” Quanto a religião civil ou 

nacional, já vimos que é aquela que não pode mais ser resgatada desde o 

aparecimento do cristianismo. Mas a religião do homem - o verdadeiro teísmo - 

pode ser resgatada se tivermos em conta os princípios do Vigário de Sabóia: “Não 

confundamos cerimonial da religião com a religião. O culto que Deus pede é o do 

coração e este, quando sincero, é sempre uniforme. E de uma vaidade maluca 

imaginar que Deus se interesse tanto pela forma da vestimenta do padre, pela 

ordem das palavras que ele pronuncia, pelos gestos que faz no altar, por todas as 

suas genuflexões.” Se a religião natural, ou a do homem, é apagada pela religião 

nacional, ao menos, temos a substituição de uma religião por outra, e o ganho para 

o povo que tem sua religião exclusiva é evidente. Mas para Rousseau, o maior 

problema está no modelo da religião católica, pois esta além de separar a religião 

do Estado, ainda coloca os seus interesses acima dos dele. No Contrato Social, 

vemos que tipo de religião é esta: “Há uma terceira espécie de religião, mais 

estranha, que, dando ao homem duas legislações, dois chefes, duas pátrias, o 

submete a deveres contraditórios e o impede de poder ao mesmo tempo ser devoto 

e cidadão. Tal é a religião dos lamas, a dos japoneses e a do cristianismo romano. 

Pode-se chamar, a esta, religião do padre. Dela resulta uma espécie de direito misto 

e insociável que não tem nome.” Ora, a proposta de religião civil tem por 

objetivo sanar os problemas oriundos deste tipo de religião, pois ela é quem divide
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os homens entre serem fiéis e súditos. A religião civil seria inútil onde houvesse 

uma religião nacional e seria desnecessária se a religião natural ou a do homem 

não fosse apagada pela religião do padre.

Gouhier, Henri - Les Méditations Metaphysiques, op. cit., p. 254. 
idem, p. 255.
Rousseau, J.J. - Emílio ou da Educação, op. cit., p. 266.

A religião civil, portanto, não teria a pretensão de 

um, a espiritualidade não é seu assunto, mas deverá 

intervir, se em nome de qualquer dogma - ou raciocínio agnóstico, pois não se 

pode fazer crer nos dogmas - alguém reivindicar o direito de impor o seu interesse 

ao interesse geral.

Henri Gouhier define, neste contexto, a forma como o legislador deverá 

proceder diante do problema das religiões: “Ao legislador resta uma via 

estritamente política: ele fixa os dogmas exigidos para a consideração da utilidade 

pública, numa cidade fundada sobre um contrato conforme o direito natural.”309 

Assim, não restaria alternativa, a tentativa de instaurar uma religião nacional 

resultaria apenas em dividir ainda mais a sociedade pela instauração dos conflitos 

resultantes da intolerância. Sobre os dogmas da religião civil, Gouhier ainda 

destaca: “A vida espiritual lhe escapa; pouco lhe importa o que, no segredo de cada 

alma, Deus e a imortalidade abrem caminho para uma outra pátria: o essencial é 

que, na pátria terrestre, estas crenças inspirem o respeito do dever, a obediência às 

leis, o amor ao próximo.”310 

determinar a fé de cada

A obra do legislador deve atender, portanto, aquela exigência feita no 

Emílio-, “E preciso estudar os homens pela sociedade e a sociedade pelos homens: 

os que quiserem tratar separadamente da política e da moral nunca entenderão nada 

de nenhuma das duas.”311 Suas leis não têm por objetivo, apenas, dar limites à
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sociedade, mas também, transformar os homens. Ao folhearmos as Considerações 

observamos como a política e a moral caminham lado a lado e como, inspirado em 

Moisés, Licurgo e Numa, Rousseau preocupou-se muito mais em dar leis que 

levassem a Polónia ao coração dos poloneses, do que com regras de 

comportamento que não passariam de palavras vãs: “O mesmo espírito guiou todos 

os antigos legisladores em suas instituições. Todos procuraram laços que 

afeiçoassem os cidadãos à pátria e uns aos outros e os encontraram em usos 

particulares, em cerimonias religiosas que por sua natureza eram sempre exclusivas 

e nacionais (vejam o fim do Contrato Social) , em jogos que mantinham muito os 

cidadãos reunidos, em exercícios que aumentavam com o seu vigor e suas forças o 

seu orgulho e a estima de si mesmos, em espetáculos que, lembrando-lhes a 

história dos seus ancestrais, suas infelicidades, suas virtudes, suas vitórias, 

interessavam seus corações, inflamavam-nos com uma viva emulação 

afeiçoavam fortemente a essa pátria de que não cessavam de ocupá-los.”312
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Retomando a teoria da síntese pela educação devemos avaliar o modo como 

Cassirer interpreta a situação do Emílio no conjunto da obra de Rousseau: “Eis em 

que sentido Kant leu e interpretou o Emílio-, e pode-se dizer que esta interpretação 

é a única que preserva a unidade interna da obra de Rousseau reinscrevendo o 
O 1 o

Emílio sem ruptura nem contradição, no conjunto desta obra.” A relação entre o 

Emílio q o Contrato Social seria aparentemente de contradição. No entanto, é 

preciso ter em vista que o conceito de sociedade num e noutro tem um sentido 

diferente. Assim, no Emílio tratar-se-ia de uma sociedade real, isto é, tal qual a 

noção de cidadania se dá no plano dos fatos a noção de sociedade também se 

colocaria neste plano. Por outro lado, no Contrato Social tratar-se-ia da sociedade 

ideal, isto é, quando escreve os princípios do direito político Rousseau não tem em 

vista nenhuma sociedade concreta, mas apenas as formas possíveis de legitimá-las: 

“Mas deveríamos supor que a obra e a pessoa de Rousseau seriam a tal ponto 

cindidas que não somente elas oscilariam sem cessar entre dois pontos estritamente 

contrários, mas que além disso nem uma nem outra nem mesmo chegariam a ter 

consciência da contradição inerente a estas oposições? E difícil adotar uma tal 

perspectiva de interpretação e não é necessário fazê-lo enquanto subsistir uma 

outra possibilidade de unificar realmente a tendência do Contrato Social e a 

perspectiva do Emílio. Ora, esta unidade deixa de ser problemática quando se 

compreende que Rousseau emprega o termo e a noção de “sociedade” num duplo 

sentido. Ele distingue mais precisamente entre forma empírica e forma ideal da

^13- xCassirer, E. - Le prblème Jean-Jacques Rousseau, Hachette, 1987, p. 121.
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Segundo Cassirer, toda a obra de Rousseau formaria um sistema coerente 

porque teria um mesmo princípio: os homens teriam se unido não por um “instinto 

social”, mas por uma “inclinação social original”. A diferença entre estes conceitos 

seria a de que no primeiro caso a sociedade teria pouco compromisso com a moral, 

porque não derivaria de uma tendência propriamente humana, mas de algo que 

todo animal possui. Por outro lado, se nos associamos foi em razão de nossa 

consciência e de nossos deveres, afinal é a consciência que nos eleva, segundo 

Rousseau, acima dos bichos.315 Assim, lemos na obra de Cassirer: “Por mais que 

julgue sistemática, esta concepção de Rousseau, isto não quer dizer que haja 

alguma desarmonia entre ela e os outros aspectos de sua obra. Pedagogia, política, 

moral e a filosofia da religião se interpenetram aqui completamente e não são
Q 1 f, 

senão desenvolvimentos e aplicações de um único e mesmo princípio.”

A concepção rousseauísta de história nos permite compreender melhor 

porque, segundo Starobinski, estas duas leituras mesmo sendo diferentes poderiam 

ser autorizadas . Para tanto, tratar-se-á da história não como exemplar para 

formação da educação e moral, mas como elemento dinâmico da construção de 

cada obra. No Discurso sobre a Desigualdade, a história é a história da 

humanidade que se encontra em queda: da idade do ouro até o falso contrato e não 

exatamente desde o estado de animalidade, descrito na sua primeira parte. 

Eigeldinger analisa da seguinte forma a idade do ouro: “A idade do ouro tal qual a

sociedade, entre o que ela é nas condições atuais e o que ela pode ser e o que 

deverá ser no futuro.”314
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descreveu o Discurso sobre a Origem da Desigualdade e o Ensaio sobre a origem 

das línguas corresponde a uma etapa intermediária entre o estado de natureza e o 

estado de sociedade.”317 A idade do ouro, portanto encontra os homens num 

estágio anterior ao estado de sociedade, mas já distantes daquele estado primeiro 

no qual viviam em isolamento: “Os homens perderam sua simplicidade primitiva, 

sua ‘antiga e primeira inocência’, sua virtude natural, também não saberiam operar 

as origens ou recuperar seus poderes perdidos. As paixões 

corromperam os corações e os retiraram irremediavelmente do século de ouro.”318 

Conclui-se, por fim, que a idade do ouro jamais poderia ser vista como um modelo 

sobre o qual Rousseau teria baseado os princípios do direito político. O estado de 

natureza, por sua vez, é pura abstração, um estado que “jamais pode ter existido”: 

“Comecemos, pois, por afastar todos os fatos, pois eles não se prendem à questão. 

Não se devem considerar as pesquisas, em que se pode entrar neste assunto, como 

verdades históricas, mas somente como raciocínios hipotéticos e condicionais, 

mais apropriados a esclarecer a natureza das coisas do que a mostrar a verdadeira 

origem e semelhantes àquelas que, todos os dias, fazem nossos físicos sobre a 

formação do mundo.”319 Assim, segundo Eigeldinger, a idade do ouro não pode 

ser, de forma alguma, referência para uma prática política concreta: “Ele não teria 

pretendido, como os socialistas franceses do século XIX, instaurar o paraíso no 

presente ou no futuro, ele o situa na origens da criação ou, mais exatamente, na 

infância da humanidade, num mundo intemporal, subtraído à percepção do devir, 

estrangeiro aos turbilhões da sociedade e às misérias da história.”320

317 Eigeldinger, M. - J-J Rousseau et la réalité de l’imaginaire., op. cit., p. 146.
318 idem, p. 150.
319 Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, op. cit., p. 236.
320 Eigeldinger, M. - J-J Rousseau et la réalité de 1’imaginaire, op. cit., p. 162.
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Esta última consideração de Eigeldinger nos leva a refletir sobre a noção de 

história no Contrato Social. Mas esta reflexão deve tomar como referência o

capítulo “Da morte do corpo político”. Trata-se de se pensar a história não da 

humanidade, como faz o Discurso, mas dos povos. A diferença a que isso nos leva 

é de que o direito político pode se relacionar diretamente com a história dos povos 

lhe servindo de escala. Mas uma vez o direito político posto de lado, a história da 

humanidade, uma história eminentemente abstrata, ou se quisermos, imaginária, 

perde seu conteúdo. O direito político é, então, uma escala que permitiria julgar o 

direito de fato que se constituiu na história dos povos; não é o objetivo, nem 

poderia ser sua tarefa, eliminar as desigualdades apontadas no final do Segundo 

Discurso, porque trata-se de uma história de toda a humanidade. Como seria 

possível estabelecer uma fórmula revolucionária, ou um recurso qualquer que 

desse conta da infinita diversidade de histórias particulares dos diferentes povos? 

O Contrato Social não pode resolver injustiças, mas demonstrar o quanto os povos 

estão mais ou menos afastados da justiça: esta é a sua função de escala destacada 

em nosso segundo capítulo. Pode ainda servir de parâmetro para a elaboração de 

uma constituição, tal como Rousseau faz para a Polónia, mas jamais como 

programa de governo a ser aplicado diretamente, independente da história 

particular de cada povo. Por fim, para que o Contrato Social fosse útil era preciso 

limitar sua possibilidade de aplicação: “Quero indagar se pode existir, na ordem 

civil, alguma regra de administração legítima e segura, tomando os homens como 

são e as leis como podem ser. Esforçar-me-ei sempre, nessa procura, para unir o 

que o direito permite ao que o interesse prescreve, a fim de que não fiquem 

separadas a justiça e a utilidade.” Michel Launay estende esta posição de 

Rousseau para além do Contrato Social: “Concluímos a leitura do Contrato Social,

39 1
■" Rousseau, J.J. - Do Contrato Social, p 21.
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A proposta da síntese pela educação, encarnada na pessoa do legislador e na 

educação pública, forma este elo entre a história da humanidade e a história de 

cada povo em particular. Na verdade, ela toma a natureza tal qual a vemos no 

Emílio e no Segundo Discurso, como uma referência, mas que de fato precisa de 

uma ação efetiva para realizar-se. A educação coletiva e o convívio comunitário 

despertam o amor mútuo; as leis, os cultos e os ritos estabelecidos pelo legislador 

dão a cada um a pátria como objeto máximo de atenção. A educação deve ser 

entendida, pois, como todos estes recursos para dar uma pátria aos homens, 

portanto, entendida como um agente que os transforma, levando-os para muito 

além da natureza do Segundo Discurso, isto é, levando-os da natureza descrita no 

Emílio para uma sociedade política verdadeiramente livre, como foram Esparta e 

Roma. Por mais que faça, contudo, a educação, ainda que viesse a dar à Polónia 

uma constituição que de fato a levasse para o caminho da liberdade, não se poderia 

esperar que durasse para sempre: “Tal é a tendência natural e inevitável dos 

governos, mesmo dos mais bem constituídos. Se Esparta e Roma pereceram, que 

Estado poderá durar para sempre? Se quisermos formar uma instituição duradoura, 

não pensemos, pois, em torná-la eterna. Para ser bem sucedido não é preciso tentar

depois que aquela do Emílio permitiu analisar o capítulo da “Religião Civil e suas 

variações sublinhando o trato comum entre os capítulos sobre o “Legislador”, 

sobre a “Censura” e sobre a “Religião Civil”: Rousseau tem consciência de que sua 

construção política, mesmo considerada como simples regra de julgamento, tem 

necessidade, para formar um todo coerente, do cimento da ação humana, e 

singularmente de alguns homens privilegiados, nos quais pode encarnar a vontade 
geral.”322

Launay, M. - J-J Rousseau Ecrivain Politique, Grenoble, France, A.C.E.R., 1971. p. 452.
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o impossível, nem se iludir com dar à obra dos homens uma solidez que as coisas 

humanas não comportam. Pode-se, todavia, retardar a marcha inexorável do 

tempo permitindo que um povo seja livre. Pois, como diz Rousseau: “O corpo 

político, como o corpo do homem, começa a morrer desde o nascimento e traz em 

si mesmo as causas de sua destruição. Mas um ou outro podem ter uma 

constituição mais ou menos robusta e capaz de conservá-lo por mais ou menos 

tempo. A constituição do homem é obra da natureza, a do Estado, obra de arte. Não 

depende dos homens prolongar a própria vida, mas depende deles prolongar a do 

Estado pelo tempo que for possível, dando-lhe a melhor constituição que possa 

ter.”324

um ou
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