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Rousseau e a escola democrática  

Filósofo de origem suíça, da cidade de Genebra, não chegou a conhecer a própria mãe, que faleceu após o 
trabalho de parto. Era filho do relojoeiro calvinista Isaak Rousseau, cujo avô era um huguenote e tinha fugido da França. 
O pai de Rousseau morreu quando ele tinha 10 anos, de modo que ele teve uma juventude agitada. 

O menino Jean-Jacques aprendeu a ler e escrever ainda muito novo. Mais tarde, fora aluno do Pastor 
Lambercier, de rígida disciplina moral e religiosa. Precisou trabalhar desde cedo e sentira o que significava ser 
maltratado, explorado. 

Na adolescência, encontrando os portões da cidade fechados, quando voltava de um de suas saídas, opta por 
vagar pelo mundo. Acaba tendo como amante uma rica senhora e, sob seus cuidados, acaba estudando música e 
filosofia. Longe de sua protetora, que agora estava em uma situação financeira ruim e com outro amante, ele parte para 
Paris. 

Havia inovado muitas coisas no campo da música, o que lhe rendeu um convite de Diderot para que escrevesse 
sobre isso na famosa Encyclopédie. Além disso, obteve sucesso com uma de suas óperas, intitulada O Adivinho da Vila. 
Aos 37 anos, participando de um concurso da academia de Dijon, torna-se famoso ao escrever o Discurso Sobre a 
Origem e Fundamento da Desigualdade Entre os Homens. Acabará por escrever muitas outras obras, de cunho 
romântico, pedagógico e político. 

O que escreve como peça mestra do Emílio, a Profissão de Fé do Vigário Saboiano, acarretar-lhe-á perseguições 
e retaliações tanto em Paris como em Genebra. Chega a ter obras queimadas. Rousseau rejeita a religião revelada e é 
fortemente censurado. Era adepto de uma religião natural, em que o ser humano poderia encontrar Deus em seu próprio 
coração. 

Entretanto, seu romance A Nova Heloísa mostra-o como defensor da moral e da justiça divina. Apesar de tudo, o 
filósofo era um espiritualista e terá, por isso e entre outras coisas, como principal inimigo Voltaire, outro grande 
iluminista. Em sua obra Confissões, responde a muitas acusações de François-Marie Arouet (Voltaire). No fundo, Jean-
Jacques Rousseau revela-se um cristão rebelado, desconfiado das interpretações eclesiásticas sobre os Evangelhos. 
Sempre proferia uma frase: “Quantos homens entre mim e Deus!”, o que atraía a ira tanto de católicos como de 
protestantes. 

Politicamente, expõe suas idéias em O Contrato Social. Procura um Estado social legítimo, próximo da vontade 
geral e distante da corrupção. A soberania do poder, para ele, deve estar nas mãos do povo, através do corpo político 
dos cidadãos. Segundo suas idéias, a população tem que tomar cuidado ao transformar seus direitos naturais em 
direitos civis, afinal “o homem nasce bom e a sociedade o corrompe”. 

Após toda uma produção intelectual, suas fugas às perseguições e uma vida de aventuras e de errância, 
Rousseau termina por falecer aos 66 anos, onde estava hospedado, no castelo de Ermenonville. Entretanto, até os dias 
de hoje, ele ainda é um provocador, que leva muitos a acreditarem na bondade natural do ser humano e de como a 
sociedade acaba destruindo essa bondade. E, por muitos, não é esquecido por sua forte crítica à propriedade privada, 
como causa da miséria entre as pessoas. Rousseau foi um iluminista à parte, talvez pelas suas próprias experiências 
desde a infância.  

Obras de Jean-Jacques Rousseau:  

O Contrato Social - Talvez a sua obra mais importante, esse livro delineia a base de uma ordem política 
legítima. Publicado em 1762 e condenado pelo parlamento de Paris quando surgiu, tornou-se uma das obras mais 
influentes do pensamento político da tradição ocidental. Elaborado com base na sua obra anterior, nomeadamente os 
"discursos sobre a desigualdade", Rousseau supõe, aqui, o estado da natureza degenerado numa condição embrutecida 
sem lei nem moralidade, a um ponto em que a humanidade deverá optar por reunir suas forças pois não pode criá-las, 
mas direcioná-las a fim de que se preservem a igualdade e a liberdade. Apesar de se parecer com o estado de natureza 
de Hobbes, esse estado degenerativo, o qual descreve Rousseau, é uma suposição usada como argumento retórico de 
sua obra e sem fundamento histórico. 

De acordo com Rousseau, ao associar-se através de um contrato social, os indivíduos associados alienam seus 
direitos ao recém formado corpo político. Essa total alienação é vantajosa, pois que se forma aqui um novo corpo, 
indivisível e com vontade própria, assim qualquer dano ao corpo será um dano a todos, e qualquer vantagem ao corpo 
será uma vantagem a todos, logo ninguém desejará prejudicar os demais. Afim de preservarem-se, os indivíduos 
associados deverão obedecer a este corpo, o que não afronta à liberdade, mas substitui-a da natural pela convencional 
que será cumprir as leis que são as vontades de um povo estabelecidas para ele mesmo, logo obedecendo ao corpo, 
obedece-se a si mesmo. Isto porque a submissão à autoridade da vontade geral da população como um todo protege os 
indivíduos da subordinação às vontades de outros pela força e assegura que estes lhe obedeçam, pois eles são, 
coletivamente, os autores da lei. 

Enquanto Rousseau argumenta que a soberania deveria estar nas mãos do povo, ele também faz uma distinção 
clara entre soberano, governo e estado. Este governo é criado num aparente impasse: Tem-se o povo. O soberano tanto 
quanto o estado são aspectos desse mesmo povo, a diferença é que em um aspecto o povo é ativo, senhor de vontades 
que deverão ser cumpridas por ele mesmo, que neste aspecto é o estado, o povo enquanto súditos, cumpridores da 



 

2

vontade geral. Mas como então fazer-se obedecer? E a resposta é o governo. Este, também povo, é o orgão 
encarregado de executar as leis. Temos então uma relação estreita entre soberano, governo e estado. O soberano 
determina sua vontade ao governo que a fará cumprir pelos súditos. 

Rousseau opôs-se ferozmente à idéia de que as pessoas devam exercer a soberania através de uma assembléia 
representativa, a soberania é inalienável e indivisível. E como é da vontade geral que se fazem as leis cabe somente ao 
consenso determinar quais estas serão. Mas, longe de defender uma infalibilidade da vontade geral, Rousseau 
argumenta pelo trabalho dos legisladores dizendo que apesar de sempre querer seu bem, o povo nem sempre o 
encontra. Caberia então a uma alma sábia, conhecedora da natureza dos homens (Rousseau os metaforiza com 
deuses) positivar essas leis.  

Outras obras:  

1. Discurso Sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade Entre os Homens 
2. Emílio 
3. A Nova Heloísa 
4. Confissões 
5. Devaneios de um Caminhante Solitário  

Cronologia:  

1712 - Nasce em Genebra à 28 de junho Jean-Jacques Rousseau. Suzanne Bernard, mãe de Rousseau, morre em 
7 de julho; 
1719 - Daniel Defoe publica Robinson Crusoé, uma das principais influências literárias de Rousseau; 
1762 - Publica O Contrato Social em abril e o Emílio em maio; 
1776 - Escreve os Devaneios de um Caminhante Solitário. Declaração da Independência das colônias inglesas na 
América; 
1778 - Rousseau termina de escrever os Devaneios. Morre em 2 de julho e é enterrado em Ermenonville. Seus 
restos mortais serão traslados para o Panteão em 1794. Morte de Voltaire.  

Fonte: www.wikipedia.org  

Anexo 1: O Pensamento Pedagógico Iluminista 

A Idade Moderna estende-se de 1453 a 1789, período no qual predominou o regime absolutista, que concentrava 
o poder no clero e na nobreza.  

A Revolução Francesa pôs fim a essa situação. Ela já estava presente no discurso dos grandes pensadores e 
intelectuais da época, chamados “iluministas” ou “ilustrados” pelo apego à racionalidade e à luta em favor das liberdades 
individuais, contra o obscurantismo da Igreja e a prepotência dos governantes. Esses filósofos também eram chamados 
“enciclopedistas” por serem partidários das idéias liberais expostas na obra monumental publicada sob a direção de 
Diderot e D’Alembert como o nome A Enciclopédia. 

Entre os iluministas, destaca-se JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), que inaugurou uma nova era na 
história da educação. Ele se constituiu no marco que divide a velha e a nova escola. Suas obras, com grande 
atualidade, são lidas até hoje. Entre elas: Sobre a Desigualdade entre os Homens, O Contrato Social e Emílio. 
Rousseau resgata primordialmente a relação entre a educação e a política. Centraliza, pela primeira vez, o tema da 
infância na educação. A partir dele, a criança não seria mais considerada um adulto em miniatura: ela vive em um 
mundo próprio que é preciso compreender; o educador para educar deve fazer-se educando de seu educando; a criança 
nasce boa, o adulto, com sua falsa concepção da vida, é que perverte a criança. 

O século XVIII é político-pedagógico por excelência. As camadas populares reivindicam ostensivamente mais 
saber e educação pública. Pela primeira vez um Estado instituiu a obrigatoriedade escolar (Prússia, 1717). Cresce, 
sobretudo na Alemanha, a intervenção do Estado na Educação, criando Escolas Normais, princípios e planos que 
desembocam na grande revolução pedagógica nacional francesa do final do século. Nunca anteriormente se havia 
discutido tanto a formação do cidadão através das escolas como durante os seis anos de vida da Revolução Francesa. 
A escola pública é filha dessa revolução burguesa. Os grandes teóricos iluministas pregavam uma educação cívica e 
patriótica inspirada nos princípios da democracia, uma educação laica, gratuitamente oferecida pelo Estado para todos. 
Tem início com ela a idéia da unificação do ensino público em todos os graus. Mas ainda era elitista: só os mais capazes 
podiam prosseguir até a universidade. 

O iluminismo procurou libertar o pensamento da repressão dos monarcas terrenos e do despotismo sobrenatural 
do clero. Acentuou o movimento pela liberdade individual iniciado no período anterior e buscou refúgio na natureza: o 
ideal de vida era o “bom selvagem”, livre de todos os condicionamentos sociais. É evidente que essa liberdade só podia 
ser praticada por poucos, aqueles que, de fato, livres do trabalho material, tinham sua sobrevivência garantida por um 
regime econômico de exploração do trabalho. 

A idéia da volta ao estado natural do homem é demonstrada pelo espaço que Rousseau dedica à descrição 
imaginária da sociedade existente entre os homens primitivos. Dava como exemplo os índios que viviam nas Américas. 
O seu Emílio, também um personagem, educa-se sem nenhum contato com outros homens, nem com religião alguma: 
apenas pelo convívio com a natureza. Privado do contato com os pais e da escola, Emílio permanece nas mãos de um 
preceptor ideal, o próprio Rousseau. 

A educação não deveria apenas instruir, mas permitir que a natureza desabrochasse na criança; não deveria 
reprimir ou modelar. Baseado na teoria da bondade natural do homem, Rousseau sustentava que só os instintos e os 
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interesses naturais deveriam direcionar. Acabava sendo uma educação racionalista e negativa, ou seja, de restrição da 
experiência. 

Rousseau é o precursor da escola nova, que inicia no século XIX e teve grande êxito na primeira metade do 
século XX, sendo ainda hoje muito viva. Suas doutrinas tiveram muita influência sobre educadores da época, como 
Pestalozzi, Herbart e Froebel. 

Rousseau divide a educação em três momentos: o da infância, o da adolescência e o da maturidade. Só na 
adolescência deveria haver desenvolvimento científico mais amplo e estabelecimento de vida social.  

À primeira fase ele chama idade da natureza (até os 12 anos); à segunda, idade da força, da razão e das paixões 
(dos 12 aos 20 anos), e à terceira ele chama idade da sabedoria e do casamento (dos 20 aos 25 anos). 

Através de Rousseau, pode-se perceber que o século XVIII realiza a transição do controle da educação da Igreja 
para o Estado. Nessa época desenvolveu-se o esforço da burguesia para estabelecer o controle civil (não religioso) da 
educação através da instituição do ensino público nacional. Assim, o controle da Igreja sobre a educação e os governos 
civis foi aos poucos decaindo com o crescente poder da sociedade econômica. 

A Revolução Francesa baseou-se também nas exigências populares de um sistema educacional. A Assembléia 
Constituinte de 1789 elaborou vários projetos de reforma escolar e de educação nacional. O mais importante é o projeto 
de CONDORCET (1743-1794) que propôs o ensino universal como meio para eliminar a desigualdade.  

Fonte: GADOTTI, Moacir. História das Idéias Pedagógicas. São Paulo: Editora Ática, 1999.  

Anexo 2: Rousseau e as novas idéias sobre a educação  

Seu nome completo é Jean Jacques Rousseau e nasceu em Genebra, Suíça, a 28 de junho de 1712; faleceu em 
2 de julho de 1778. Os seus 66 anos de existência tiveram uma enorme influência na educação.  

Rousseau combateu idéias que prevaleciam há muito tempo. Entre elas, a de que a teoria e a prática 
educacional, junto à criança, deviam focalizar os interesses do adulto e da vida adulta. Ele também chamou a atenção 
para as necessidades da criança e as condições de seu desenvolvimento.  

Como conseqüência, a criança não podia ser mais entendida como um adulto em miniatura. E se a criança era 
um ser com características próprias, não só as suas idéias e seus interesses tinham de ser diferentes dos adultos; 
também o relacionamento rígido mantido pelos adultos em relação a elas precisava ser modificado.  

Com as suas idéias, Rousseau desmentiu de que a educação é um processo pelo qual a criança passa a adquirir 
conhecimentos, hábitos e atitudes armazenados pela civilização, sem qualquer modificação. Cada fase de vida: infância, 
adolescência, juventude e maturidade foi concebida como portadora de características próprias, respeitando a 
individualidade de cada um.  

Frederick Eby expressa com precisão as idéias de Rousseau: "A bondade e a felicidade do indivíduo são mais 
essenciais que o desenvolvimento de seu talento. Colocando as necessidades e os interesses do indivíduo acima dos 
da sociedade organizada, Rousseau inverteu a ordem universal. Na sociedade ideal e natural, onde a natureza conserva 
sua simplicidade e inocência originais, todos os indivíduos seriam educados juntos e participariam de interesses 
comuns."  

No seu livro Emílio, Rousseau destaca que o adulto, sabendo quais são os pensamentos, sentimentos e 
interesses das crianças, não irá impor os seus.  

Para compreender a infância, o homem precisa olhar a vida com simplicidade. Enquanto o mundo físico é 
harmonioso, o mundo humano é egoísta e cheio de conflitos. Os males sociais e a educação oferecida aos jovens são 
os responsáveis por esses conflitos.  

Tanto a sociedade quanto o desenvolvimento do homem se modificam e é por isso, que a educação é 
fundamental a essa adaptação. Para Rousseau o indivíduo não deve ser sacrificado aos caprichos da sociedade, a 
educação assume um papel de destaque.  

Embora as fases no desenvolvimento da vida do indivíduo já tivesse sido reconhecido por vários pensadores, foi 
Rousseau quem mostrou a importância das mesmas para a educação. 

A primeira fase, até os 5 anos, era como uma fase animal, com o aparecimento do primeiro sentimento de si 
mesmo; aos 12 anos, o indivíduo torna-se consciente de si mesmo, é o momento da vida em que o racional desperta; 
sendo um ser isolado, a criança não desfruta ainda da vida moral. E na fase seguinte, a puberdade, o sexo é visto por 
Rousseau como o fator mais importante da vida do indivíduo; com isso, surge a vida social do indivíduo. Com o 
surgimento dos mais altos sentimentos, a vida moral evolui naturalmente.  

Se cada fase da vida tem a sua existência própria, a educação inicial não mais poderia ser considerada uma 
preparação à vida.  

A contribuição de Rousseau para a educação infantil é inestimável. O método da natureza vale para todas as 
coisas, lembrou às mães a importância da amamentação aos seus filhos. Disse que não se deveria moldar o espírito das 
crianças de acordo com um modelo estabelecido.  

Mostrou que a criança devia fazer, sem a ajuda dos outros, aquilo que ela é capaz de fazer por si mesma; o 
período do nascimento aos 12 anos é a época em que nascem vícios, os carinhos exagerados provocam vícios.  

Rousseau afirmou que a educação não vem de fora, é a expressão livre da criança no seu contato com a 
natureza. Ele foi um crítico da escola de seu tempo, da rigidez da instrução e do uso em excesso da memória.  

Rousseau propôs a criança, primeiro, o brinquedo e esportes. Na agricultura - primeiro e mais útil emprego do 
homem -, a criança aprende a usar a pá e os instrumentos de outros ofícios. Através dessas atividades, a criança estaria 
mentindo, contando, pesando e comparando. Além dessas tarefas, a linguagem, o canto, a aritmética e a geometria 
seriam desenvolvidos como atividades relacionadas com a vida.  

Se Rousseau for analisado no contexto da sua época, teremos de concordar que ele formulou, com raro brilho, 
princípios educacionais que permanecem até os nossos dias.  
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Fonte: Cristiane Valéria Furtado do Nascimento e Márcia Andréa Soares de Moraes, alunas das Faculdades Simonsen 
no Rio de Janeiro, curso de Pedagogia.  

Anexo 3: Escola Nova  

Autora: Francielle Maria Chies  

I. “Escola nova” e a imagem de infância.   

A “escola nova”, “escola ativa” ou “escola progressiva” foi um movimento próprio do século XX, mas que se 
inspirou em pedagogos e filósofos do século XVIII e XIX como Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746–1827), Froebel 
(1782–1852), Nietzsche (1844-1900), Tolstoi (1828-1910), William James (1842-1910), etc.  

Este movimento foi iniciado na Europa e nos Estados Unidos na transição dos séculos XIX para o XX. Na 
Europa, foi defendido, entre outros, por Edouard Claparède (1873-1940) e Maria Montessori (1870-1952). Nos Estados 
Unidos John Dewey (1859-1952) e William Kilpatrick (1871-1965) foram seus principais advogados. 

A “educação nova” privilegia a criança como indivíduo. Essa educação surge como resultado de um novo 
sentimento dos adultos em relação às crianças, onde estas merecem cuidados especiais.  

No século XVII as crianças eram vistas como se fossem adultos em miniatura. Eram vestidas como gente grande 
e copiavam os penteados extremamente complicados que seus pais usavam, o que as deixavam sem grandes 
mobilidades.  

A partir do século XVIII a roupa infantil começa a se diferenciar das roupas dos adultos. Uma roupa leve, de mais 
mobilidade, mais alegre e amável. As pessoas letradas começam a optar por uma visão de infância que será sintetizada 
por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). A infância é um momento de ingenuidade, virgindade do ser contra o bem e o 
mal, encanto e amabilidade. O fato da criança não ter “juízo” não é uma falha. Ela é feliz e privilegiada, pois goza do 
prazer de “ser”, a toda hora, e a cada coisa.  

A partir de Rousseau as idéias de infância são sistematizadas. A noção rousseauísta de infância – a criança 
passa por um período natural, no qual sua boa índole ainda não foi contaminada pelos prejuízos da cultura e da 
sociedade – se estabelece como uma das principais visões a respeito da criança no mundo moderno. Isso fica claro na 
visão de vários escolanovistas.  

Neste regime novo, o papel da escola é consideravelmente transformado: em vez de destruir, como o faz, as 
mais das vezes, tudo o que é infantil na criança, cirando espécies de curtos-circuitos, que destroem fases necessárias – 
sua função será, daí em diante, prolongar a infância, ou ao menos explorar-lhe os caracteres próprios, as 
potencialidades genéticas, a curiosidade nativa, a tendência a experimentar (CLAPARÈDE, 1973, p. 195-96).   

II. “Escola nova”, democracia e capitalismo.  

Para Kilpatrick, um dos teóricos da “escola nova”, a sociedade moderna muda rapidamente. Cada geração que 
nasce, encontra um mundo diferente. E o indivíduo precisa estar cada vez mais preparado para lidar com os novos 
problemas que surgem nessa sociedade. Então, as escolas também precisam se adaptar a essa nova realidade: 
precisam formar um indivíduo que seja capaz de encontrar soluções para alguns problemas que, provavelmente, ainda 
nem existem. A escola moderna tem que abordar a realidade e solucionar os problemas, na prática. Durante todo o 
processo educacional da “escola tradicional”, segundo os teóricos do movimento da “escola nova”, o aprendizado não 
era uma pesquisa que levasse a novas descobertas, ou a solução de problemas. Tudo o que se aprendia serviria para 
ser usado mais tarde. O aprendizado na infância era apenas uma preparação para o que se desempenharia 
futuramente.  

Segundo o texto de Garrison, a concepção de democracia para Dewey era pluralística. Este entendia a 
democracia como moral, econômica e educacional, e não somente como política. A democracia é mais do que uma 
forma de governo; é a participação na vida comunitária, na experiência de comunicação conjunta. O espaço físico de 
convivência entre as pessoas vai depender, para sua ampliação, da quebra de barreiras de classe, de raça e de 
nacionalidade. A estrutura governamental assumida pela democracia é de interesse secundário. Isso importa menos do 
que a comunicação que ele possa promover. Deve-se ter a possibilidade de diálogo livre, o que casa perfeitamente com 
os princípios da educação de Dewey. 

Para John Dewey, democracia – a forma de vida social necessária para a verdadeira educação – e capitalismo 
não se relacionam amistosamente de modo natural.Como cidadão, Dewey votava no partido socialista, nos Estados 
Unidos. Isso não quer dizer que ele defendesse o comunismo. Este, para ele, era uma simples ditadura. Ele acreditava 
que a democracia poderia limitar algumas das deficiências do capitalismo. Uma política cada vez mais voltada para o 
welfare state, que de fato foi levado adiante pela política do New Deal poderia, com sorte, harmonizar capitalismo e 
democracia, uma vez que tal política ampliaria ou ao menos garantiria a liberdade de expressão e a igualdade de 
oportunidades.   

Referências deste anexo  

BLOCH, M. A. Filosofia da Educação Nova. Trad. J. B. Damasco Penna. São Paulo: Companhia Editora Nacional,  
CLAPARÈDE, E. A escola sob medida. Trad. Maria Lúcia do Eirado Silva. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1973. 
DEBESSE, M. e MIALARET, G. Tratados das ciências pedagógicas 2. Trad. Luiz Damasco Penna e J. B. Damasco 
Penna. São Paulo: Editora Nacional, 1974. 
GARRISON, J. John Dewey. Disponível em: http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/john_dewey.htm. Acesso em: 26 de  
junho de 2005. 

http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/john_dewey.htm


 

5

GHIRALDELLI JR, P. Pedagogia e infância em tempos neoliberais. In:     GHIRALDELLI JR, P. (org).  Infância, educação 
e neoliberalismo. 2. ed. São   Paulo: Cortez, 2000. 
HUBERT, R. História da Pedagogia. Trad. Luis Damasco Penna e J. B. Damasco Penna. 3. ed. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1976.  
KILPATRICK, W. H. Educação para uma civilização em mudança. Trad. Noemy S.Rudolfer. 12. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 1974. 
LUZURIAGA, L. História da Educação e da pedagogia. Trad. Luiz Damasco Penna e J. B. Damasco Penna. 15. ed. São 
Paulo: Editora Nacional, 1984. 
MONTESSORI, M. Montessori em família. Trad. Leonora Figueiredo Corsino. Lisboa: Portugália Editora  

Anexo 4: Trechos do livro Emílio ou Da Educação de Jean-Jacques Rousseau  

Livro I - Aborda o nascimento do homem e suas necessidades, os meios que o leva a educação. Destaca a educação 
natural e a importância da família. 
... “Nascemos sensíveis e desde o nascimento, somos afetados de diversas maneiras pelos objetos que nos cercam. 
Assim que adquirimos, por assim dizer consciência de nossas sensações, estamos dispostos a procurar ou a evitar os 
objetos que as produzem, em primeiro lugar conforme elas sejam agradáveis ou desagradáveis, depois, conforme a 
conveniência ou inconveniência que encontramos entre nós e esses objetos, e, enfim, conforme juízos que fizemos 
sobre a idéia de felicidade ou de perfeição que a razão nos dá". 
..."A criança recém-nascida precisa esticar e mover os membros para tirá-los do entorpecimento em que, unidos como 
num novelo, permaneceram por longo tempo. É verdade que os esticamos, mas o impedimos de se moverem, 
chegamos até a prender-lhe a cabeça a testeira: até parece que temos medo de que ela pareça estar viva”. 
...”Quereis que a criança conserve sua forma original? Preservai-a desde o instante em que vem ao mundo. Assim que 
nasce tomai conta dela e não a deixeis até que seja adulta; jamais tereis êxito de outra maneira. Assim como a 
verdadeira ama-de-leite é a mãe, o verdadeiro preceptor é o pai. (...) Um pai, quando gera e sustenta filhos, só realiza 
com isso um terço de sua tarefa. Ele deve homens à sua espécie, deve à sociedade homens sociáveis, deve cidadãos 
ao Estado. Todo homem que pode pagar essa dívida tríplice e não paga é culpado, e talvez ainda mais culpado quando 
só a paga pela metade”.  
...”A criança sente as suas necessidades e, não podendo satisfazê-las, implora o socorro através dos gritos: se tem 
fome ou sede, chora; se sente muito frio ou muito calor, chora; se precisa de movimento, mas a mantêm em repouso, 
chora. Desse choro, que acreditaríamos ser tão pouco digno de atenção, nasce a primeira relação do homem com tudo 
o que o cerca. Aqui se forja o primeiro elo da longa cadeia de que é formada a ordem social”.     

Livro II - Trata da segunda fase da vida da criança. Pelos relatos do livro I, a primeira fase da vida da criança é a 
infância. Ele nos apresenta e descreve essa criança semipronta. Fala dos sentidos da criança com uma visão educativa 
e filosófica. 
...”Nossa mania professoral e pedantesca é de sempre ensinar às crianças o que aprenderiam muito melhor por si 
mesmas, e esquecer o que só nós lhe poderíamos ensinar. Haverá algo mais tolo do que o trabalho que temos para 
ensiná-la a andar, como se tivéssemos visto alguém que, por descuido de ama-de-leite, não soubesse andar quando 
adulto? Pelo contrário, quantas pessoas vemos que andam mal por toda a vida porque lhes ensinaram mal a andar!” 
...”Quando as crianças começam a falar, passam a chorar menos. Esse progresso é natural, uma linguagem é 
substituída pela outra. Quando podem dizer com palavras que estão sofrendo, por que o diriam com gritos, a não ser 
quando a dor for forte demais para que a palavra possa exprimi-la? Se então continuarem a chorar, a culpa será das 
pessoas que estão ao seu redor”.  

Livro III - Fala do início da adolescência e suas características. 
...”Aos doze ou treze anos, as forças das crianças desenvolvem-se bem mais rapidamente do que suas necessidades. O 
mais violento, o mais terrível ainda não se revelou; o próprio órgão permanece imperfeito e, para sair desse estado, 
parece aguardar que sua vontade o force a isso. Pouco sensível aos castigos do ar das estações, ele os enfrenta sem 
sofrer, pois seu calor nascente serve-lhe de vestimenta; seu apetite e seu tempero; tudo o que pode alimentar é bom 
para a sua idade; se tem sono deita-se no chão e dorme; por toda parte vê-se cercado de tudo o que lhe é necessária; 
nenhuma necessidade imaginária a atormenta; seus desejos não vão mais longe do que seus braços; não apenas pode 
bastar a si mesma como também tem mais forças do que precisa; é o único tempo de sua vida em que isso acontecerá”.  

Livro IV - ...”Mas o homem em geral, não foi feito para permanecer sempre na infância. Dela sai no tempo indicado pela 
natureza, e esse momento de crise embora muito curto tem longas influências”. 
...”Quereis, pois, animar e alimentar no coração de um jovem os primeiros movimentos da sensibilidade nascente e 
dirigir seu caráter para a beneficência e a bondade? Não façais com que nele germinem o orgulho, a vaidade, a inveja, 
através da imagem enganosa da felicidade dos homens.” 
...” Quando vejo que na idade de maior atividade os jovens são limitados a estudos puramente especulativos e que 
depois, sem a menor experiência, são bruscamente jogados no mundo e nos negócios, acho que a razão não é menos 
ofendida do que a natureza e não fico surpreendido por tão pouca gente saber conduzir-se. Por que estranho modo de 
pensar nos ensinam a conduzir-nos? Por que estranho modo de pensar nos ensinam tantas coisas inúteis, enquanto a 
arte de agir é tida como nada? Pretendem formar-nos para a sociedade e instruem-nos como se cada um de nós 
devesse passar a vida pensando sozinho em sua célula, ou a tratar dos assuntos no ar, com indiferentes”.  

Glossário:  

Natural: em que não há intervenção humana, que vem de nascença, inato, congênito.  
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Democracia: [Do gr. demokratía.]. Demo (grego: povo), governo do povo. O Estado social vale o que nós valemos. Se 
nós somos retos, justos, esclarecidos, O Estado será grande; se somos pequenos, ignorantes e viciosos, o próprio 
Estado será frágil e miserável. Portanto, o progresso social só é possível com o progresso de cada um de nós.  

Liberalismo: 1858 – Eco, Fil, Pol. Doutrina de origem em Locke. O conjunto de idéias e doutrinas que visam a 
assegurar a liberdade individual no campo da política, da moral, da religião, etc., dentro da sociedade. 
Ver também Liberalismo econômico - Doutrina segundo a qual existe uma ordem natural para os fenômenos 
econômicos, a qual tende ao equilíbrio pelo livre jogo da concorrência e da não-intervenção do Estado. 
Liberalismo político - Doutrina que visa a estabelecer a liberdade política do indivíduo em relação ao Estado e preconiza 
oportunidades iguais para todos.  

Homúnculo: homem pequeno, homenzinho  

Estado: O conjunto dos poderes políticos de uma nação. Divisão territorial de certos países. Nação politicamente 
organizada. Organismo político administrativo que, como nação soberana ou divisão territorial, ocupa um território 
determinado, é dirigido por governo próprio e se constitui pessoa jurídica de direito público, internacionalmente 
reconhecida.  

Família: é a mais antiga de todas as sociedades, e a única natural. As crianças apenas permanecem ligadas ao pai o 
tempo necessário que dele necessitam para a sua conservação. Assim que cesse tal necessidade, dissolve-se o laço 
natural. As crianças, eximidas da obediência devida ao pai, o pai isento dos cuidados devidos aos filhos, reentram todos 
igualmente na independência. Se continuam a permanecer unidos, já não é naturalmente, mas voluntariamente, e a 
própria família apenas se mantém por convenção.  

Modelo administrativo de Rousseau: governo que limitasse ao mínimo sua ingerência na liberdade do indivíduo, 
conquanto desse a este o máximo de participação nos negócios do Estado.  

Homunculus: teoria em que a criança seria tão simplesmente a miniatura do homem adulto. A diferença da criança para 
o adulto seria tão somente quantitativa e não qualitativa.  

Escola Velha: “escola passiva” ou “escola clássica” ou “tradicional”.  

Escola Nova: “escola ativa” ou “escola progressiva” foi um movimento próprio do século XX, mas que se inspirou 
em pedagogos e filósofos do século XVIII e XIX como Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746–1827), Froebel 
(1782–1852), Nietzsche (1844-1900), Tolstoi (1828-1910), William James (1842-1910), etc. Este movimento foi 
iniciado na Europa e nos Estados Unidos na transição dos séculos XIX para o XX. Na Europa, foi defendido, entre 
outros, por Edouard Claparède (1873-1940) e Maria Montessori (1870-1952). Nos Estados Unidos John Dewey 
(1859-1952) e William Kilpatrick (1871-1965) foram seus principais advogados.  

Escola democrática: ou “escola participativa” foi um movimento iniciado após a publicação das obras de Rousseau e 
de certa forma se confunde com o próprio movimento da Escola Nova. A Escola Democrática caracteriza-se por uma 
administração que limitasse ao mínimo sua ingerência na liberdade do aluno, conquanto desse a este o máximo de 
participação na administração da instituição.  

Método natural e educação negativa: Rousseau dividiu a vida do jovem – em seu livro Emílio – em cinco fases: 
Lactância (até 2 anos), infância (de 2 a 12 anos), adolescência (de 12 a 15), mocidade (de 15 a 20) e início da idade 
adulta (de 20 a 25). Para a pedagogia, interessam particularmente os três primeiros períodos, para os quais Rousseau 
desenvolve sua idéia de educação como um processo subordinado à vida, isto é, à evolução natural do discípulo, e por 
isso chamado de método natural. O objetivo do mestre é interferir o menos possível do desenvolvimento próprio do 
jovem, em especial até os 12 anos, quando, segundo Rousseau, ele ainda não pode contar com a razão. O filósofo 
chamou o procedimento de educação negativa, que consiste, em suas palavras, não em ensinar a virtude ou a verdade, 
mas em preservar o coração do vício e o espírito do erro. Desse modo, quando adulto, o ex-aluno saberá se defender 
sozinho de tais perigos.  

Psicologia: a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento. 
Veja também: Psicologia infantil, Psicologia do aprendizado, Psicologia do desenvolvimento. 
Psicologia educacional: ou psicologia escolar é o ramo da psicologia que estuda o processo de ensino/aprendizagem em 
diversas vertentes: os mecanismos de aprendizagem nas crianças e adultos (o que está estreitamente relacionado com 
a psicologia do desenvolvimento); a eficiência e eficácia das tácticas e estratégias educacionais; bem como o estudo do 
funcionamento da própria instituição escolar enquanto organização (onde se cruza com a psicologia social). ...  
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