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precisamos compreender não o dispositivo técnico mas a lógica imanente da 

criação, e antes de tudo precisamos compreender a estrutura dos valores e do 

sentido em que a criação transcorre toma consciência de si mesma por via 

axiológica, compreender o contexto em que se assimila o ato criador.  

(BAKHTIN) 



RESUMO 

 

 

MARCONDES, M. Sensibilidade e educação segundo o Emílio, de Rousseau. 
2018. 99 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Nove de Julho, São 
Paulo, 2018. 

 

 
A presente dissertação objetiva demonstrar a relação entre a sensibilidade e a 

Educação, por meio de pesquisa qualitativa e de cunho filosófico a partir do Emílio, de 

Jean Jacques Rousseau, no qual o autor define o mundo sensível desde a infância 

como meio experiencial para conhecer as necessidades legítimas diferenciando-as 

das supérfluas, permite, portanto, que se problematize essa dimensão sensível no seu 

pensamento e qual é o seu papel na educação. A hipótese se refere à existência de 

elementos sensíveis/estéticos que perpassam toda sua obra e, portanto, a importância 

de sua pesquisa e relevância para a educação no que toca ao conhecimento e 

apreensão de conceitos a partir da sensibilidade da criança. O objetivo geral é 

explicitar esses elementos estéticos que, de acordo com a obra do autor genebrino, 

atuam na educação – sendo norteadores, no conjunto de saberes que objetivam 

demonstrar a partir da educação do protótipo Emílio, dos fundamentos na infância até 

doze anos – evidenciando especificamente que a sensibilidade não está à parte da 

educação da criança, mas deve ser um guia para resgatar preceitos naturais para se 

viver em sociedade. Considera-se, portanto, o pensamento do autor juntamente à sua 

elaboração filosófica/antropológica como referencial teórico para esta formulação. 

Espera-se como resultado do trabalho, colaborar com subsídios teóricos para a 

compreensão do papel da estética na educação infantil. 
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ABSTRACT 

 

 

MARCONDES, M. Sensitivity and education according to Rousseau's Emile. 
2018. 99 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Nove de Julho, São 
Paulo, 2018. 
 

 

 

The present dissertation aims at demonstrating the relationship between 

sensitivity and education, through a qualitative and philosophical research from Emílio, 

by Jean Jacques Rousseau, in which the author defines the sensitive world from 

childhood as an experiential means to know the legitimate needs, differentiating them 

from superfluous ones, allows us to problematize this sensitive dimension in our 

thinking and what is its role in education. The hypothesis refers to the existence of 

sensitive / aesthetic elements that permeate all his work and, therefore, the importance 

of his research and relevance to education in terms of knowledge and apprehension 

of concepts based on the sensitivity of the child. The general objective is to make 

explicit those aesthetic elements that, according to the work of the Genevan author, 

work in education - being guides, in the set of knowledges that aim to demonstrate 

from the education of the Emilio prototype, from childhood fundamentals up to twelve 

years - specifically that sensitivity is not apart from the education of the child, but should 

be a guide to rescue natural precepts to live in society. It is therefore considered the 

author's thought along with his philosophical / anthropological elaboration as a 

theoretical reference for this formulation. It is hoped as a result of the work, to 

collaborate with theoretical subsidies for the understanding of the role of aesthetics in 

childhood education. 
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RESUMEN 
 
 
 
MARCONDES, M. Sensibilidad y educación según el Emilio, de Rousseau. 2018. 
99 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 
2018. 

 

 

La presente disertación objetiva demostrar la relación entre la sensibilidad y la 

educación, por medio de investigación cualitativa y de cuño filosófico a partir del 

Emilio, de Jean Jacques Rousseau, en el que el autor define el mundo sensible desde 

la infancia como medio experiencial para conocer las necesidades legítimas 

diferenciándolas de las superfluas, permite, por lo tanto, que se problematiza esa 

dimensión sensible en su pensamiento y cuál es su papel en la educación. La hipótesis 

se refiere a la existencia de elementos sensibles / estéticos que atraviesan toda su 

obra y, por lo tanto, la importancia de su investigación y relevancia para la educación 

en lo que toca al conocimiento y aprehensión de conceptos a partir de la sensibilidad 

del niño. El objetivo general es explicitar esos elementos estéticos que, de acuerdo 

con la obra del autor genebrino, actúan en la educación-siendo orientadores, en el 

conjunto de saberes que objetivan demostrar a partir de la educación del prototipo 

Emilio, de los fundamentos en la infancia hasta doce años - evidenciando 

específicamente que la sensibilidad no está aparte de la educación del niño, sino que 

debe ser una guía para rescatar preceptos naturales para vivir en sociedad. Se 

considera, pues, el pensamiento del autor junto a su elaboración filosófica / 

antropológica como referencial teórico para esta formulación. Se espera como 

resultado del trabajo, colaborar con subsidios teóricos para la comprensión del papel 

de la estética en la educación infantil. 
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I – INTRODUÇÃO  

 

 

A presente introdução terá dois momentos distintos, porém relacionados. O 

primeiro momento se estenderá como memorial, tendo em vista o tema Estética. 

Desse modo, as considerações farão parte do cabedal de memórias que constituiu 

minha formação desde a infância. Escrita de forma pessoal e romântica, não tem um 

compromisso direto com a objetividade, mas com as apreensões que se 

desenvolveram no decorrer da minha vida. Terá como foco uma apresentação 

pessoal, que servirá como justificativa desta pesquisa, explicando os caminhos que 

me levaram à Filosofia, à Estética e a Rousseau. O segundo momento será um 

delineamento dos objetivos desta dissertação, pontuando o trajeto a ser percorrido e 

onde se pretende chegar.   

 

Primeiro Momento 

 

Estética! Naturalmente o tempo encarregou-se em desvelar o quanto fostes 

alma gêmea no decorrer de toda minha vida. Portanto, esse objeto de estudo não é 

algo novo, que surgiu como possibilidade para um tema nesta dissertação, antes, a 

expressão real da vida, da vivência e de quem me tornei. Ao longo do esforço em 

definir essa singularidade, fui tomado pelas imagens que apareceram e povoaram 

meu pensamento com inúmeras lembranças de emoções, sensações e experiências 

adormecidas. Essas ressurgiram como parte da minha unicidade existencial, o 

constructo que se fez ao longo de minha infancia; daquele que fui, e deste que agora 

sou. Assim, o que posso aferir em relação ao que se apresenta quando recordo da 

infância e do aprendizado a partir da instituição escolar? 

As lembranças são como as pinturas nos quadros que embotaram, elas 

precisam ser revisitadas, revigoradas e atualizadas de acordo com o olhar que 

apreende a imutabilidade do momento capturado pelo artista, e a mudança no 

significado individual para cada pessoa que o contempla. Dentre tantas, escolhi 

algumas que representam os quadros que se (re)sensibilizaram na visita memorial da 

vida familiar e escolar na minha infância. 
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Quando eu tinha entre três e seis anos de idade, o período integral, numa 

creche de madres, organizava meu pequeno mundo, as brincadeiras, o tempo e as 

atividades. As salas eram enormes, organizadas, limpas e muito claras; bem como as 

cuidadoras em suas vestes brancas e olhar terno. É como se ainda estivesse lá, 

deitado no pequeno colchonete e vestido com o uniforme – camisetinha branca com 

desenho de cogumelos pintados manualmente, short vermelho de elástico nas pernas 

parecendo um balãozinho. Ouvindo o dedilhar no piano, aprendendo músicas, 

contornando os formatos pontilhados nas folhas de sulfite mimeografadas, o cheiro de 

álcool que nunca esqueci; desenhando, pintando e ouvindo a madre Brinda que, 

pacientemente, contava histórias diversas. Histórias! Como adorávamos ouví-las!...  

Visitávamos as tartarugas numa espécie de “casa das tartarugas” onde mais 

de uma dezena delas viviam, nadavam em piscinas de cimento e se alimentavam de 

frutas e verduras. Ficávamos encantados ao perceber que elas pareciam esperar pela 

nossa visita. Tínhamos tempo para rezar na capela do prédio de três andares, já que 

a instituição era e ainda é devocional. Também ensaiávamos canções infantis e 

folclóricas, o que permitia ouvir atentamente mais um conto sobre os personagens e 

aos poucos íamos sem saber, aprendendo. Construindo conceitos de educação e 

moral sobre a vida em sociedade. Observando e apreendendo formas, limitações e 

obstáculos desse imaginário real, tudo era aprendizado.  

A rampa externa, devidamente elaborada para aproveitamento do terreno 

acidentado, dava para a entrada do prédio com sua recepção majestosa no segundo 

andar. Valorizada pela disposição de uma arte monumental feita com tronco de árvore, 

plantas e silhuetas de humanos em madeira na parede central se estendendo para as 

laterais que levavam até as salas; para as escadas que davam para o andar de baixo 

à direita, e para o andar de cima à esquerda. O prédio de três andares, o refeitório 

com pequenas mesas hexagonais coloridas. A escola como um todo remetia a 

universos singulares que se misturavam.  

Um parquinho infantil coberto de areia branquinha convidando para brincar e 

rolar livremente, brinquedos de escadinhas e a gaiola com barras de ferro para 

atravessar, tudo muito colorido. Alguns escorregadores, gira-gira, balanças (existe 

brinquedo mais divertido que a balança?), ser sustentado pela segurança das duas 

correntes, e liberdade para sentir o vento no rosto ao buscar mais altura, em dias 

ensolarados tocávamos o céu azul. Ah! se não fosse a percepção estética e os 

conceitos apreendidos, jamais lembraria os detalhes da capela, a estátua do Cristo 



12 

 

crucificado esculpido em madeira que me olhava tristemente. A Virgem Maria, o São 

José e o menino Jesus em súplica, pareciam conversar com Deus. A via crucis, os  

quadros ou o realismo das chagas do Cristo, a coroa de espinhos, o clamor e o 

suplício. O olhar terno da Virgem que parecia rezar por toda humanidade, coisas que 

não entendia. Essas imagens nunca me deixaram e marcaram profundamente minha 

relação com a religião Cristã/Católica. 

Aos cinco anos, já desenhava o pica-pau do desenho animado. Esse 

personagem animado parecia ter traços fáceis e, por incentivo de meus pais e o tempo 

que passava na creche, o papel e o lápis além do parquinho, eram bons 

companheiros. O mundo sempre foi uma descoberta, algo a ser desenhado, pintado, 

decifrado, imaginado e, sensivelmente, a arte ia tecendo ponto a ponto o interesse 

que me acompanhou durante toda formação escolar junto aos processos de vivência 

familiar e social até a vida adulta. 

Outra lembrança da infância, relacionada ao aprendizado e às apreensões, 

ocorreu muito antes de aprender a ler e escrever – vejamos que isso também é uma 

convenção – foram acontecendo concomitantemente com os desenhos que eu fazia. 

Quando saía com minha mãe, ou mesmo com minha irmã primogênita, de dentro do 

trem ou do ônibus, perguntava sobre tudo o que via. Queria aprender as letras dos 

outdoors, o que diziam, como se lia ou soletrava. Se era noite, chamava-me a atenção 

o brilho das luzes, tudo aceso e iluminado pelo neon e luminosos. As pessoas 

desapressadas nos parques de diversão, festas juninas, circo. Esse entusiasmo, 

visível em seus rostos, denotavam um mundo diferente daquele outro que observava 

durante o dia, onde tudo era tão rápido e pragmático, barulhento e sem a fórmula das 

cores, que só a noite proporciona com a sedução do acender das luzes, magia 

inexplicável. 

Memória! A fidelidade pontual em relação ao que sucedeu não é fiel em toda 

extensão, tendo em vista que o tempo mistura as lembranças além de consumir 

outras, contudo, as marcas do meu primeiro dia no primário tornaram-se 

inesquecíveis.  

As informações extensivas de quantidade e qualidade das coisas são campos 

celebrados por recordações de um longo período numa mesma unidade escolar. Uma 

escola com 12 salas de aula, prédio antigo, bem localizada no centro da cidade, 

tomando um quarteirão não muito grande, mas com entradas laterais e pátio em 

ambos os lados – um coberto e outro não.  
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No primeiro dia, a lista dos alunos e as respectivas salas de aula ficaram fixadas 

numa parede externa, de modo que os pais, ao verificarem as turmas das crianças, 

levavam-nas para a fila onde as professoras aguardavam os pequeninos. Assim foi 

comigo! Uma parte dos amigos da creche Madre Paula, na mesma turma, no primeiro 

dia, para iniciar o primário com a professora Marlene. Uniformizados (jeans, tênis e 

camiseta branca), organizados em fila e, depois da recepção, apresentação e recados 

da diretora, a Bandeira do Brasil hasteada e o cântico do Hino Nacional no pátio de 

entrada sem cobertura. 

Nos anos 1980, usávamos uniforme na Escola Pública e, no caso dessa escola 

primária e ginasial, um avental branco era pedido aos pais na lista de material para 

uso e identificação como aluno da Unidade Escolar. Início dos anos 1980 e fim da 

Ditadura Militar (só compreendi a profunda relação do uniforme com a escola, e a 

máxima positivista da Ordem e Progresso anos depois). Aprendíamos, concomitante 

ao conteúdo escolar, noções de hierarquia e comportamento dentro da escola. 

Levantar ao lado da carteira em sinal de respeito quando entrava alguém da direção 

ou um adulto na sala; pedir permissão e agradecer sempre; entre outras que a maioria 

trazia da vida familiar. 

Enfim, a Cartilha da Mimi e Caminho Suave foi utilizada para alfabetizar muitos 

da minha geração. No meu caso, entendo que ela ocorreu pela segunda vez junto 

com os demais alunos, já que minha alfabetização ocorreu a priori no jardim de 

infância. Desse modo, tive que refazer os passos, reiniciando com os contornos, as 

ondas, os traços, as bolinhas e os pontinhos como treinamento para reaprender o 

mesmo alfabeto e os mesmos números. “Ninguém gosta de fazer algo inutilmente, 

nem mesmo as crianças”. (ROUSSEAU, 2014, p. 60). Eis o porquê, nivelar todos, sem 

observar o avanço individual da criança, retira-lhe parte do interesse, diminui 

consideravelmente o hábito que é próprio na instituição, afeta sobremaneira a 

sensibilidade. Nesse sentido, o cuidado com a formação traria mais benefícios no 

lugar de estagnação; afinal qual é o sentido de se aprender o que já se sabe? Rever 

um conteúdo por um breve tempo é bem diferente que passar um ano estudando um 

conteúdo sabido. As crianças já nascem sensíveis ao conhecimento, querem 

novidade, pois aprendem o tempo todo, conforme aponta Rousseau “[..] é preciso 

ajudá-las e suprir o que lhes falta, quer em inteligência, quer em força”. (2014, p. 58).  

Ainda no primário, participei dos desfiles de sete de setembro e, no segundo, 

usei a fantasia de Visconde de Sabugosa costurada pela minha  professora Isolina. 
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Outra marca dos primeiros anos de formação remetem para a importância do lúdico, 

da oralidade musical em que as aulas com músicas em francês, mesmo que poucas, 

foram suficientes para nunca esquecer do Frère Jacques na terceira série com a 

professora Enid. Na quarta série, a mudança para quatro professoras que assumiram 

cada qual uma disciplina: Lingua Portuguesa, Matemática, Organização Social e 

Política Brasileira (OSPB) e Educação Moral e Cívica, trouxe mais responsabilidades 

e novas perspectivas. 

Nos anos seguintes, no ginasial (Ensino Fundamental II), permaneci na mesma 

escola, agora com mais disciplinas e novos professores. Entre as coisas que 

marcaram esse período, pontuo os livros que tínhamos que ler, bimestralmente, na 

disciplina de Língua Portuguesa, clássicos de José de Alencar, Machado de Assis, 

Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Aluísio Azevedo, entre outros. Não entendia tudo 

o que lia e me lembro da dificuldade com a linguagem culta e da ausência de uma 

explicação dos fatos importantes em cada obra pela professora, além das respostas 

vazias e sem sentido quando fazíamos perguntas. Hoje ao lembrar disso, tenho a 

impressão que elas não dominavam os assuntos que “ensinavam”. Faltava às 

professsoras sensibilidade! 

Havia um laboratório utilizado para aulas de ciências, sendo que as explicações 

contavam com o apoio de moldes de plástico do corpo humano e alguns cartazes. Em 

outras aulas, o mapa mundi e o globo terrestre geográfico giratório ajudavam na 

visualização e imaginação de como este seria. Os elementos para o conhecimento 

em geral se constituiram com as impressões, associações e combinações próprias 

neste desenvolvimento, isto é, a dimensão sensível se apresentou na fundamentação 

epistemológica, bem como no encadeamento axiológico para  minha formação. 

Aos treze anos, obtive meu primeiro certificado como Desenhista Artístico e 

Publicitário num curso que fiz por correspondência. Nesse curso, aprimorava as 

técnicas e entendia como deveria esboçar, esquematizar e desenhar, que tipo de 

grafite usar para cada traço, o peso da mão sobre o lápis, se poderia carregar ou 

suavizar nos traços, como esfumar e aplicar luz e sombra, ou ainda, colocar 

adequadamente a proporção ao retratar algo do mundo real. Essa prática me parecia 

natural e não entendia bem como os demais colegas, com a mesma idade, não eram 

capazes de fazer os mesmos desenhos e pinturas, até que aprendi com alguém que 

desenhar era para quem tinha dom. Ainda hoje tento entender o que isso quer dizer. 

Para os filósofos, isso daria longa discussão, muitos diálogos e debates, eles diriam: 
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O conhecimento já está na mente do indivíduo ao nascer, é inato; ou, o conhecimento 

se desenvolve com as sensações sobre o mundo; ou, o conhecimento pode ser 

anterior ao aprendizado; ou ainda, o conhecimento pode ser dividido em partes: a 

priori e a posteriori; puro e empírico. Enfim, uma resposta final e determinada é 

impossível, mas, caso desejemos uma definição, resta-nos a apropriação de uma 

determinada escola de conhecimentos e a rotulação por meio do pensamento de 

determinado autor que melhor nos aprouver. 

Nunca fui um aluno exemplar em todas as disciplinas escolares, a arte sempre 

esteve a frente de todas. De fato, vencia os concursos de melhor desenho ou estava 

sempre envolvido com temas artísticos, trabalhos, capas, projetos, músicas, danças. 

Era elogiado por produzir e desenhar e criticado por ter baixo rendimento escolar em 

outras disciplinas. Agraciado pela facilidade artística e punido pela dificuldade na 

adequação aos conteúdos e ao sistema educacional.  

De modo geral, para muitos professores, o aluno é uma nota de zero a dez, um 

resultado ou uma estatística a ser alcançada. Esquecem-se rapidamente do tempo 

em que estudavam e de como muitas vezes, não gostavam do tratamento que 

recebiam nem do ambiente e formatos escolares. Reproduzem, ano após ano, a 

herança do positivismo de Comte, repetindo que para haver progresso e 

desenvolvimento, deve haver uma ordem análoga à ciência. Ironia! Todavia, ao 

observar as práticas sociais e o curso da natureza, verificamos que existe uma 

organização natural que tensiona1 de todos os lados como tentativa contrária aos 

costumes e sabedoria advindos da sujeição ao modelo científico.  

O exemplo comportamental e ativista de bom aluno nem sempre é um bom 

alvitre, pois serve aos interesses institucionais de uniformidade, e está relacionado 

com um profundo silêncio das capacidades cognitivas e diminuição de quem somos 

naturalmente. Sem dúvida, “[...] o homem civil nasce, vive e morre na escravidão; 

enquanto conservar a figura humana, estará acorrentado por nossas instituições”. 

(ROUSSEAU, 2014, p.16). Não estou afirmando que tais instituições não sirvam para 

nada, contudo, é válido referenciá-las ao conceito de liberdade. A partir da 

                                                             
1 O que pretendo afirmar com essa tensão é justamente que sempre que as coisas são deixadas por 

si, a tendência natural é que a natureza se refaça e se sobreponha crescendo, avançando, se fazendo 

majestosa e superior a qualquer ordem ou convenção humanas. 
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sensibilidade e um olhar arguto, delinear os aspectos de maturação para que cada 

aluno seja valorizado e incluído.  

Nesse aspecto, as escolas mantêm um formato medieval semelhante aos 

mosteiros fechados e, nesse caso, os que não fazem parte só podem ter acesso 

quando chamados pelos ilustres sacerdotes do saber, ou, de igual modo, ao fazerem 

parte da comunidade escolar, sendo funcionários. São muros que impedem que o 

aluno tenha responsabilidade em querer estar na escola. Uma subordinação 

inadequada da finalidade, sem observar os meios utilizados para suscitar o desejo 

pelo conhecimento. São regras pretenciosas que minam o interesse natural da 

descoberta, fazendo com que a criança busque para si o bem mais aprazível, e deixe 

de lado qualquer interesse ao surgirem as primeiras dificuldades escolares. E ainda, 

apesar do Estado laico e do discurso midiático contrário ao preconceito, são 

doutrinados segundo o interesse pelo sagrado, valorizando a aparência e deixando 

de lado a formação humana, o que gera mais preconceito e hostilização, seja pela 

crença, pela cor, ou pelo status social.  

A afirmação supracitada denuncia o constructo reducionista do aluno enquanto 

ser, para um objeto condicionado socialmente. Uma feitura que enseja um olhar de 

diminuição fazendo com que seja visto e tratado como tal. Muitas vezes encarado 

como uma experiência que, para ser adequadamente válida, primeiramente deve 

obedecer às regras da lógica formal. Paulatinamente, cada profissional da escola deve 

nortear sua prática pelo cientificismo operacional, de modo que basta generalizar os 

testes e as experiências aplicando-as sucessivamente, para se obter um resultado 

semelhante para todos. Isso ocasiona o esvaziamento da individualidade, da 

naturalidade, do desenvolvimento, das capacidades cognitivas,  sendo substituída 

pelas convenções do sistema escolar e sua produção em série. 

Por conseguinte, minhas experiências no colegial, assim chamado na década 

de 1990, não foram diferentes daquelas do ginasial . As escolas eram divididas em 

primeiro e segundo grau e, em alguns casos, possuiam os dois níveis. Entretanto, 

nessa nova realidade escolar, as mesmas práticas e o modo teórico de ensino eram 

desenvolvidos. A escola onde eu estudava possuia aproximadamente dezesseis salas 

de aula com os seguintes cursos: Colegial Normal, Secretariado, Magistério e 

Contabilidade. Há pouco tempo havia sido implantada a mudança de horário que, 

anteriormente, se dividia em quatro períodos , de maneira que passamos a ter mais 

aulas e mais tempo em cada uma.  
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Do ponto de vista escolar e seus parâmetros de ensino/aprendizagem, foi como 

colocar vinho novo em odre velho. Os professores faziam as mesmas coisas da 

mesma forma à exceção de alguns que amavam a docência. Um, por nome Domingos, 

assumiu as aulas de Língua Portuguesa, já que naquele ano havíamos tido muita troca 

de professores. Ele transmitia o conteúdo de maneira diferente e tinha uma didática 

que aproximava os alunos, a mim, especificamente, após associar meu gosto musical 

(Rock), as calças apertadas e camisetas de bandas ao conceito de sombrio de 

Augusto dos Anjos. Certa vez, levou um exemplar da obra Eu, e explicou-me sobre o 

byronismo, maior influência para o autor. Sua sensibilidade, em associar os conceitos 

acadêmicos à vida individual dos alunos, alcançava os estudantes. 

Contudo, a produção em série estava arraigada no ensino. Havia, entre os 

professores, uma técnica utilizada impedindo a observação da individualidade. 

Curiosamente, não me lembro das devolutivas de trabalhos e avaliações, salvo as de 

alguns profissionais. Muitas vezes a nota era fechada sem que pudessemos saber os 

critérios, o valor, e os motivos que estabeleciam as notas que eram classificadas de 

A à E. 

Apesar de todos os percalços, concluí o Ensino Médio e passei a trabalhar na 

área de Comunicação Visual. Meu quadro memorial mais recente, relacionado com a 

arte e a estética, tem a ver com esse período de minha vida Nessa época, a arte, a 

criação de logotipos, os projetos, o desenvolvimento de propagandas e marketing para 

empresas, me permitiram aguçar meu olhar estético. Aprendi a lidar com o gosto e 

tive que desenvolver certa perfeição na realização de cada trabalho, afinal, a estética 

do ambiente e apresentação do produto é fator preponderante para sua venda.  

Por muitos anos, tive como confissão de fé o Protestantismo Batista tradicional. 

Seguindo os conselhos do então pastor protestante e também professor de grego 

antigo, Raini R. Peterlevitz – que considerava que eu tinha uma “vocação” –, fui 

estudar Teologia no seminário Batista de cunho protestante. A condução do curso 

passou por apreensões sensivelmente conceituais que não posso deixar de pontuar 

como parte de minha formação. A observação dos detalhes constitutivos que são 

próprios do arcabouço teológico cristão, desde o seu surgimento, formaram, em seu 

escopo, uma crença que alcançou milhões de pessoas em todo mundo a partir da 

elaboração de dogmas que de maneira lógica – e por quê não dizer artística? – foram 

se fundamentando e permeando o imaginário dos fiéis.  
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A essência da religião em geral é uma demonstração objetiva de sua 

subjetividade e, portanto, “[...] a religião é uma revelação solene das preciosidades 

ocultas do homem, a confissão dos seus mais íntimos pensamentos, a manifestação 

pública dos seus segredos de amor.” (FEUERBACH, 2009, p. 44). A vida daqueles 

que a fundaram, coincide diretamente com os objetos sensoriais de devoção, isto é, 

das crenças e dos cultos. Todo aporte vinculado a ela, tais como as oferendas, os 

cantos, os ritos, os mitos de fundação e a tradição, atravessaram séculos, geração 

após geração, e permaneceram na memória por meio da repetição e oralidade. Nesse 

sentido, elas formaram um modelo, ou seja, o exemplo vivencial de algumas pessoas 

ou de grupos pertencentes a essas comunidades como referência. Uma 

representação sensível e particular a ser reproduzida no universal.  

Em sentido estritamente da fé religiosa, as palavras de sabedoria são 

proferidas, explicadas e ensinadas mediante comparações metafóricas tornando-se 

máximas, lógicas provérbiais dogmatizadas que são elaboradas e transmitidas por 

meio da tradição oral, isto é, elas possuem, em sua gênese, um formato sensível. 

Dessa forma, Bakhtin afirma que “[...] quanto mais atual se torna o elemento de 

confiança e o tom de fé e de esperança, tanto mais começam a penetrar certos 

elementos estéticos”. (2011, p. 133). 

Finalmente, concluído o bacharelado em Teologia, iniciei o curso de licenciatura 

em Filosofia, o que me  permitiu estudar, entre outras disciplinas, a Estética. A leitura 

de alguns textos clássicos aproximou minha turma de discussões nessa área, além 

de oportunizar a vivência ao ar livre, considerando a leveza arboral do campus. 

Sentávamos ao lado de uma fonte, ou nos bancos abaixo de árvores centenárias junto 

à professora que explicava os conceitos da disciplina. Além disso, em dado momento, 

estivemos no Museu de Arte de São Paulo (MASP) com visita e guia, para reflexão e 

trabalho posterior baseado no que pudéssemos relacionar entre o aprendizado e as 

exposições. 

Concomitantemente ao curso de Filosofia, diminuí gradativamente os trabalhos 

na área de Comunicação Visual e passei a lecionar no Ensino Médio da rede pública 

do Estado de São Paulo e posteriormente no Instituto Técnico de Barueri. No ano de 

2015, fiz com meus alunos um trabalho para entender a importância da Filosofia 
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Estética. O ponto de partida seria o século XVIII, quando Baumgartem, em 1750, 

propôs a Estética como disciplina autônoma, não como uma vertente da Filosofia. 2  

Desafiei os alunos a organizarem grupos para pesquisar sobre alguns museus 

e visitá-los. Deveriam escrever sobre a experiência estética ao se depararem com as 

obras, relacionando os conceitos trabalhados em aula com a vivência em cada lugar 

visitado. Sem agenda escolar de um dia fixo, mas, oportunamente, cada grupo com 

liberdade, conforme o próprio tempo no decorrer daquele trimestre. 

Ao mesmo tempo que sentiam a responsabilidade de um trabalho em grupo 

(vivência), os estudantes passavam pela experiência do aprendizado e do 

conhecimento (tomado aqui em sentido empírico) e, no caso de alguns deles, pela 

primeira vez visitando um museu. Não é raro encontrar alunos que nunca foram visitar 

um museu ou que nunca tiveram qualquer envolvimento com a arte.  

Com esse trabalho, puderam desenvolver prática e conscientemente a questão 

axiológica acerca do espaço que conserva o passado. Tiveram a oportunidade de 

adentrar sensivelmente na história através da discussão sobre estética na Filosofia, 

da sensibilidade na Arte, isto é, da experiência libertadora das emoções que evocam 

mudanças reais “[...] em relação às tutelas antigas, teológica, metafísica, moral, mas 

também social e política”. (JIMENEZ, 1999, p. 33). 

Concomitantemente às atividades como professor, estudei sobre Ética e 

Educação no curso de extensão oferecido pela Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP) em parceria com a Secretaria da Educação do 

Governo do Estado de São Paulo. Tal curso levou-me a melhorar minha compreensão 

sobre a importância do Emílio de Jean-Jacques Rousseau, seus fundamentos para a 

Educação, e o encadeamento das mudanças de um olhar que se tinha para as 

crianças durante o período Medieval, na Renascença e no início da Modernidade.  

Obviamente, essas mudanças referem-se ao debate pedagógico francês que 

repercutiu em seu próprio tempo por meio dos escritos dos enciclopedistas e todo 

diálogo entre a Revolução Francesa conjuntamente ao movimento da Ilustração. A 

pretensão era retirar a educação do protagonismo elitizado, tributando ato efetivo e 

                                                             
2 “[...], a estética, que inaugura sua fase moderna a partir de 1750, não se declarou autônoma de um 

dia para o outro unicamente pela graça do filósofo alemão Baumgarten. Sua fundação, enquanto 

ciência, é o resultado de um longo processo de emancipação que, pelo menos no Ocidente, concerne 

ao conjunto da atividade espiritual, intelectual, filosófica e artística, sobretudo a partir da Renascença”. 

(JIMENEZ, 1999, p. 32). 
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libertador de cunho público e gratuito. De acordo com os apontamentos de Carlota 

Boto, “[...] ocorrerá, a partir de meados do século XVIII, uma intensificação do 

pensamento pedagógico e da preocupação com a atitude educativa” (1996, p. 21), 

mesmo período em que o alemão Baumgarten escreve seu Livro Aesthetica. Seu 

enfoque é racionalista, enfatizando uma análise entre a imaginação e o entendimento, 

isto é, certa ordenação entre as imagens sensíveis e a compreensão do discurso 

sobre o que se vê. Para ele, 

 

[...] a beleza é definida como um estágio anterior e incompleto que prepara a 
ordem racional do conhecimento discursivo. Enraizado na sensibilidade, o 
belo surge como consequência da emoção, e esta, inferior à clareza racional, 
produz uma representação somente obscura e confusa da perfeição. 
(ROSENFIELD, 2006, p. 26) 
 
 

Foi  a partir de uma conversa informal com a professora Maria de Fátima 

Simões Francisco, que ministrava o curso Ética e Educação, e, posteriormente, com 

um amigo, Eder Rodrigues, que surgiu a ideia dessa pesquisa que, em princípio, 

referia-se apenas ao primeiro livro do Emílio.  

Minha trajetória na infância, estudando em creche católica, minha formação em 

Teologia, a experiência como professor de Filosofia e o curso de extensão da USP, 

permitiram-me observar a relação estabelecida por Rousseau, entre a educação e a 

filosofia por meio do mundo sensível. Foi possível considerar a relação estabelecida 

pelo autor genebrino entre a educação pelo mundo natural sensível a partir do 

nascimento, e o comportamento ditado pela vida em sociedade e verificar que o 

aprendizado perpassa integralmente a possibilidade que a criança tem de encontrar 

os preceitos do viver em sociedade a partir da vivência com as coisas de forma natural 

desde o seu nascimento. Portanto, afastando a criança das degenerações e máscaras 

que segundo o autor são próprias nos adultos, educando-a para amar o conhecimento 

e  conhecer os próprios limites. “Emílio é, antes de mais nada, uma obra que fala de 

afeto. A criança ali se pauta pela diretriz da emoção, componente da interioridade 

humana, que, ao fim e ao cabo, funde e confunde sentimento com pensamento.” 

(BOTO, 1996, p. 29). 

A consideração de Carlota Boto sobre o autor genebrino, em sentido axiológico, 

evoca, pela primeira vez, a valorização da criança como criança. Busca retirá-la e 

preservá-la do convívio social dos adultos, da rigidez educacional proveniente dos 

jesuítas. “Substituir o olhar infantil pela razão adulta seria perturbar a maturação 
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natural exigida pela ordem do tempo.” (1996, p. 28). A criança não é um adulto em 

miniatura e o menino Emílio (protótipo) se torna demonstrativo para tal.  

 
 
Emílio é assim um espírito formado pelo contraponto com a Ilustração; 
educado não pelas Luzes, mas dirigido para poder adquiri-las. (...) Por ter 
como sentimento inato o princípio de justiça, cuja expressão primeira é a 
piedade, o jovem Emílio é suposto – representante do gênero – como ser 
ativo e inteligente. Assim, capaz de meditar e refletir, a espécie humana seria, 
por definição, apta para distinguir entre o erro e a verdade; verdade esta 
consubstanciada na realidade e não na mente do indivíduo que julga. (BOTO, 
1996, p. 30). 
 
 

 “O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro 

absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante” (ROUSSEAU, 

2014, p. 11). Isso nos leva a considerar que o início da atividade humana é 

extraordinária e incrivelmente extravagante ao observar a capacidade intuitiva dos 

bebês. Ela sobeja, e prazerosamente se coloca, desde a mais tenra idade, como um 

algo a ser decifrado. São essas ações que deslocam a imaginação e permitem em 

todo tempo, que haja reflexões, criações, devaneios, sonhos e toda sorte de 

criatividade. Experiências imaginativas com brumas e nuvens (como se fossem 

fofinhas), bolhas de sabão, e as respectivas formações de desenhos imaginados pelas 

crianças. O que ilustra suas percepções sobre o mundo que se vai descortinando.  

Os infantes flertam, sem saber, com o conforto da ausência total da vida adulta 

– pois essa é carregada de responsabilidades, preocupações e frustrações. Essa 

leveza permite a eles desenvolver todo tipo de conceitos a partir do devir, mudanças 

recorrentes que são próprias da existência. Por isso, a boa educação pode 

proporcionar alegria, ao passo que a sua degeneração os suprime à escravidão.  

Ser criança é uma dádiva e um privilégio temporário. Neste curto espaço, 

desenvolvem-se os primeiros conhecimentos por meio da relação imediata da 

experiência dos sentidos e o seu entorno. Descortina-se o conhecimento que 

antecede a existência da invenção social, porém, não infantilmente! O que poderia 

supor a ausência de responsabilidades. Não! Ser, é mais que uma condição e uma 

identificação determinada. É tudo que somos!  

É a partir do enlace entre a construção conceitual das cercanias e coisas do 

mundo e a liberdade de escolha que somos quem somos. É certo que o tempo vai 

corroendo o que há de melhor em nós – nossa capacidade em criar e nossa autonomia 

em conhecer e julgar sobre todas as coisas – aos poucos e sutilmente, na mesma 



22 

 

medida em que aprendemos, nos prendemos; ele, o tempo, e as convenções da vida 

em sociedade, substituem todo o encantamento da descoberta, pela seriedade 

regrada e fixada moralmente na assertiva: ‘tem que ser isso’, ou, ‘não pode aquilo’, 

gerando assim a automatização dos sentidos, a destruição das fantasias e o 

aniquilamento da criatividade, como se essas qualidades, para nada servissem, ou 

existissem como impedimento ao desenvolvimento da razão. Ledo engano! 

 

Segundo Momento 

 

Durante séculos, no período que antecedeu e perpassou o Medieval, o espaço 

sagrado do conhecimento como ação objetiva no mundo sensível, ficou ancorado no 

campo metafísico (deuses, mitos e textos sagrados). Isso é verificado na Grécia antiga 

e segundo Vernant, “[...] quando o Sábio se dirige à cidade, pela palavra ou por escrito, 

é sempre para transmitir-lhe uma verdade que vem do alto e que, mesmo divulgada, 

não deixa de pertencer a um outro mundo, estranho à vida ordinária”. (2009, p. 63). 

Também no Império Romano, enquanto Estado militar que ao longo de séculos 

desenvolveu uma religião do Estado e se apossou “[...] da hierarquia dos deuses 

olímpicos da Grécia, com poucas mudanças de nomes, mas nenhuma modificação 

maior de caráter”. (BERTHOLD, 2011, p. 139). E ainda, na construção institucional 

cristã, que após o reinado de Diocleciano – mais cruel e severo perseguidor dos 

cristãos – Constantino se tornou imperador e, assegurando, por meio do Edito de 

Milão, a liberdade de culto à nova religião. (2011, p. 171). 

“Desde o fim do Império Romano, a Igreja incorporou na evangelização a tarefa 

pedagógica de “civilizar” os povos que passavam a integrar a sociedade europeia” 

(SEVERINO, 2012, p. 67). O problema que se evidenciou através dessa prática, 

aparece na realização de uma ação particular de domínio que arrancou com fórceps 

a individualidade e a subjetivação. No âmbito universal, sabe-se que, em muitos 

lugares, extinguiram-se culturas inteiras. Por isso, é importante ressaltar que os 

aspectos da educação em sociedade se entrecruzaram no seu desenvolvimento 

durante séculos, ora construindo aspectos positivos corroborando sua nobreza, ou de 

forma inversa e voraz negando-a.  

Por séculos, o desenrolar dessa dualidade resultou no fortalecimento da 

camada dominadora em detrimento da dominada que arrefecida em seu 
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desenvolvimento, sua liberdade, individualidade e humanidade sofreu com os 

desdobramentos e a ausência da educação. Pode-se afirmar que “[...] o homem é 

aquilo que ele mesmo se faz; seu ser é seu devir histórico, cuja consistência se dá 

pelo conjunto de seu agir ao longo do tempo e no espaço social”. (SEVERINO, 2012, 

p. 68). Portanto, o homem, na condição social, é o que vai se tornando desde o 

nascimento, dadas as condições em que está inserido de acordo com sua realidade.  

Reconhecer que os desdobramentos dessas ações acarretam no poder de um 

grupo sobre o outro, nos leva a pensá-las como transgressão para nulidade da 

identidade, da capacidade criativa, e da relação comunicativa e transcendental 

correlacionada à tradição dos seus antepassados. Assim, esvai-se toda possibilidade 

sensível, enquanto forma de criação de realidades e personificação artística a partir 

da integração do presente com o passado. Perde-se a autonomia, a liberdade e a 

espontaneidade, pois, elas serão encerradas nos processos pré-determinados de 

aculturação. Para pensar a libertação dessa força que esse processo desenvolveu na 

sociedade, por meio da educação, vale a definição dada por Severino ao analisar a 

educação como mediação da existência histórica, quando afirma que: 

A subjetivação do mundo objetivado, como solo das práticas, se realiza pelo 
conhecimento, única ferramenta da espécie para intencionalizar sua prática. 
(...) A educação é mediação dessa articulação intencionalizante entre o 
conhecimento e as práticas históricas. A educação é uma práxis cujo sentido 
é intencionalizar as práticas reais pelas quais os homens buscam 
implementar sua existência. (2012, p. 69). 
 
 

Atrelada às práticas gerais, desenvolvidas ao longo da vida, está o 

conhecimento subjetivo, “[...] que não se restringe à racionalidade lógica” (2012, p. 96) 

para além do tempo (universal), o conhecimento acontece principalmente no plano 

emocional (particular). “Toda expressão emocional da subjetividade é atravessada 

pela dimensão epistêmica” (2012, p 96). O que pretendo afirmar é que, quanto mais 

se aprimorar, valorizar e evidenciar a sensibilidade estética pelas crianças tanto mais 

sensíveis serão pelo conhecimento.  

É direito inalienável de toda pessoa o usufruto da educação, mediação 
fundamental. No cultivo da subjetividade, os critérios são a verdade (referente 
ao conhecimento) a autenticidade (na ação moral) e a felicidade (sentir 
estético). (SEVERINO, 2012, p. 97). 
 
 

Diante do exposto, a finalidade desta pesquisa encerra-se na investigação das 

aproximações entre a sensibilidade e a Educação, conjuntamente à compreensão e 
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importância na relação dessas áreas com os aspectos cognitivos infantis. A partir da 

obra Emílio, pretende-se balizar e num primeiro momento, revisitar pontos importantes 

do desenvolvimento infantil, observando-os desde o nascimento até os doze anos de 

idade. 

No segundo momento será trabalhado o tema da sensibilidade numa discussão 

sobre o seu desenvolvimento, esclarecendo alguns pontos sobre sua importância para 

a educação infantil que se desdobra na formação cidadã e na autonomia. 

No terceiro momento, será preciso fundamentar o pensamento de Rousseau, 

permitindo, assim, apresentar o conceito de autonomia, de liberdade, de educação 

negativa ou natural que fundamentam inicialmente o pensamento do filósofo e o 

desenvolvimento da infância. Para tanto, os dois primeiros livros da obra Emílio serão 

fundamentais, considerando ainda sua importância para mudança educacional a partir 

da Revolução Francesa, e o debate no século XVIII iniciado pelo autor sobre a 

Educação da criança com vista na formação do adulto. 

 O trabalho foi dividido em introdução, ora apresentada, e mais três partes, 

sendo que a primeira pontuará a vida do autor genebrino, a segunda, conceituará Arte, 

Estética e Educação na realização do ser, de modo a demonstrar alguns conceitos de 

sensível referentes à apreensão, ao gosto e as artes. Finalmente, a terceira 

apresentará os conceitos pretendidos sobre Rousseau, a infância e a estética, 

momento em que a discussão perpassa os Parâmetros Nacionais Curriculares e 

propõe uma discussão sobre a arte e a educação. As considerações finais reforçam 

ainda algumas diretrizes naturais para a vida em sociedade, reafirmando a 

importância do Emílio para a educação desde o século XVIII, conjuntamente às 

transformações ocorridas após a Revolução Francesa. 
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2 ANTES DE TUDO, REVISITAR ROUSSEAU 

 

 

Revisitar a obra de Rousseau, antes de tudo, tem por objetivo trazer um breve 

e sucinto panorama do autor, por meio de uma amostra de parte da sua vida 

explicitada nas Confissões e no Emílio. Trata-se de observar o século XVIII no período 

que antecedeu a Revolução Francesa e do quanto Rousseau foi importante para esse 

momento histórico. Para tanto, procuraram-se, primeiramente, os trabalhos referentes 

ao filósofo, nos sites específicos e em bancos de teses no Brasil tais como IBICT, 

AMPOF, AMPED entre outras). Tal busca possibilitou verificar a existência de um 

grupo específico (GIP) que discute as obras do autor. Pouco se encontrou sobre a 

discussão estética no Emílio, contudo, os livros discriminados no capítulo Referências, 

neste estudo, ajudaram a elucidar o tema. Ao pesquisar especificamente sobre uma 

Estética Filosófica no Emílio, ou da Educação percebemos que pouco se escreveu 

diretamente sobre o conceito de estética. Encontramos, nos bancos de teses e 

dissertações, recortes, textos curtos que tratam da arte e da estética, contudo, 

nenhuma dedicação exclusiva do tema relacionado com o livro Emílio. Poderiam surgir 

dúvidas sobre esta pesquisa – dúvidas sobre os textos que foram encontrados 

referirem-se ao Contrato Social, Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da 

Desigualdade Entre os Homens, Discurso Sobre as Ciências e as Artes entre outros. 

O Emílio geralmente aparece nas citações dos trabalhos, ou com foco em outras 

discussões –, contudo, elas se desfazem ao observar o conjunto da obra e toda 

fundamentação sobre sensibilidade nas afirmações que tangenciam o pensamento do 

autor. Nesse sentido, verificamos que a obra de Rousseau está acompanhada de 

conceitos sensíveis, porém, há de se garimpar e pesquisar – no Emílio e nas 

discussões sobre a arte estética, tanto do autor quanto dos demais textos que 

abordam o tema – para aqui bem defini-los. Considerando Bakhtin, “toda tarefa teórica 

só pode ser resolvida com base em um material histórico concreto”. (2011, p. 217). 

Parte da obra de Rousseau é dedicada à discussão política. Em sua obra Do 

contrato social, Rousseau faz uma abordagem da sociedade e afirma:  

O homem nasceu livre e por toda parte ele está agrilhoado. Aquele que se 
crê senhor dos outros não deixa de ser mais escravo que eles. [...] a ordem 
social é um direito sagrado, que serve de base para todos os demais. Tal 
direito, entretanto, não advém da natureza; funda-se, pois, em convenções. 
[...] Sua primeira lei consiste em zelar pela própria conservação, seus 
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primeiros cuidados são aqueles que deve consagrar a si mesmo [...]. 
(ROUSSEAU, 2006, p.9, 10). 
 

 
Depois da centralidade de cunho antropológico-político do Contrato Social, fica 

evidente que a educação ocupou grande parte de seu tempo. É pertinente assinalar 

que ao ler o autor genebrino os conceitos de Estética saltam aos olhos por atravessar 

toda sua obra e não só quando ele dirige seu discurso às artes ou quando manifesta 

sua utopia imaginativa, “[...] é também o sentimento que primariamente serve de base 

para Rousseau construir sua estética e, particularmente, para elucidar a complexa 

questão do gosto”. (MARQUES, 2007, p. 7). Segundo Jacira Freitas: 

Um dos aspectos essenciais para elucidação do problema do “gosto” em 
Rousseau está na explicitação do verdadeiro caráter da inter-relação que se 
estabelece entre uma visão etnológica baseada na diversidade cultural dos 
povos e a possibilidade de sua superação mediante princípios universais. 
(FREITAS, 2007, p. 116). 
 
 

Muitos textos, a partir do Emílio, citam o autor genebrino e o desenvolvimento 

de uma educação doméstica – a qual foi pensada por Rousseau como forma para 

educar o menino Emílio, sendo esse acompanhado por um preceptor ao longo de vinte 

e cinco anos. É nessa ambiência que o autor aponta as contradições existentes nas 

instituições de ensino do século XVIII. Segundo ele, só serviam “[...] para criar homens 

de duas faces, que sempre parecem atribuir tudo aos outros, e nunca atribuem nada 

senão a si mesmos.” (ROUSSEAU, 2014, p. 13). Ao distinguir a educação em “[...] 

pública e comum, outra particular e doméstica”, posiciona-se ao orientar os que 

desejarem conhecer uma ideia da educação pública a ler a República de Platão, para 

ele, “o mais belo tratado de educação jamais escrito”. (2014, p. 13).  

A discussão filosófica, desde o século XVIII, sobre a educação, apresenta 

críticas feitas por Rousseau aos enciclopedistas3. O genebrino opõe-se a um dos 

autores da Enciclopédia por nome D’ Alembert, que defendia o estabelecimento de 

                                                             
3 No texto com título: Nas pegadas do Emílio, Boto afirma que “a confiança depositada por Rousseau 

na tarefa pedagógica situa-se na esteira do fascínio expresso pelos enciclopedistas quanto à primazia 

dos talentos. Porém, Rousseau deslocará o enfoque, ao salientar a necessidade de regular o 

pensamento com o fito de procurar ver a criança em sua especificidade. Teórico da política, o autor do 

Emílio paradoxalmente criticará aqueles que norteiam a pedagogia exclusivamente à procura do 

homem social, do cidadão”. (BOTO, 1996, p. 26). 
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um teatro de comédia em Genebra4. Contudo, parte de sua obra é dedicada à música, 

às peças de teatro e às novelas. Ácido e afiado, contumaz e aguerrido pela sua 

formação e ideais, Rousseau está relacionado aos autores que causaram polêmica 

desde as primeiras publicações, isso, por criar doutrinas à frente de seu tempo e por 

desafiar as máximas preestabelecidas. Isso lhe custou a solidão que Ernest Cassirer 

justificou afirmando:  

 
Se mesmo assim Rousseau é abandonado para sempre pelos líderes do 
movimento intelectual da época, depois destes terem acreditado por pouco 
tempo ser possível trazê-lo para o seu círculo, por ele lhes parecer estranho e 
incompreensível, a razão disso é que ele não somente expõe a força 
fundamental do sentimento, mas também corporifica-a com uma perspicácia 
nunca vista. Ele não descreve esta força, mas é ela e vive-a – e essa vida é o 
que o espírito do século XVIII tentava combater e manter distante de si. (1999, 
p.87). 

 
  

É preciso pontuar que o século XVIII, por nós conhecido como século das luzes 

ou da razão, foi um período produtivo no que tange ao desdobramento fundamental 

do rito inaugural democrático que culminou na Revolução Francesa. Nesse sentido, 

Rousseau tornou-se emblemático com um novo olhar para a educação e a política 

influenciando essa discussão. Dividiu o debate político em dois campos opostos, isto 

é, a bondade natural do homem como teoria contrariava as ideias de Hobbes – 

importante filósofo do século anterior XVII – o qual afirmava que pessoas 

independentes viviam em "constante rivalidade", ainda que, "[...] jamais tivesse havido 

um tempo em que os indivíduos se encontrassem numa condição de guerra de todos 

contra todos" (HOBBES, 1983, p. 90). Dessa forma, Rousseau abala a França do 

século XVIII. Conforme apontamento inicial, na coleção organizada por Luis 

Dolhnikoff: “A obra de Rousseau, tanto filosófica quanto literária, teria grande impacto 

na vindoura Revolução Francesa, e forte influência sobre o romantismo, o socialismo 

e o anarquismo.” (2015, p. 99). Verifica-se, portanto, que há uma diversidade de temas 

de modo que 

                                                             
4 Nas palavras de Carlota Boto: Rousseau explica que o teatro, de modo geral, é incompatível com a 

moral e os costumes dos genebrinos e, portanto, a instauração de um teatro na cidade teria um efeito 

negativo sobre os cidadãos, segundo Carlota Boto, “Rousseau [...] explicita sua discordância em face 

da possibilidade de instalação de um teatro em Genebra. Sempre preocupado com a preservação dos 

costumes e com a possibilidade de transparência individual, Rousseau manifesta-se contrário à 

perspectiva da representação artística. Como contrapartida, sugere a utilização de festas públicas de 

finalidade cívica. (BOTO, 1996, p. 105). 
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[...] em sua obra se destacam textos fundamentais para o pensamento 
político moderno (Discurso sobre a origem da 
desigualdade, Do contrato social), a pedagogia (Émile, ou da educação), a 
religião (Profissão de fé do vigário saboiano) a arte (Discurso sobre as 
ciências e as artes) e a música (Dissertação sobre a música moderna). Sua 
produção literária é igualmente renovadora: foi um dos criadores da 
autobiografia (As Confissões) e do romance epistolar (A 
nova Heloísa). (2015, p. 99).  

 

 

Com referência à Educação, nota-se sua importância e influência para uma 

mudança radical ao se instruir a criança por etapas. Sua proposta é educá-la a partir 

do nascimento, passando por cinco fases até a completude na fase adulta. Rousseau 

inicia o prefácio do Emílio com uma observação contundente para aquele século 

afirmando que “[...] não se conhece a infância; [...] os mais sábios prendem-se ao que 

aos homens importa saber, sem considerar o que as crianças estão em condições de 

aprender”. (ROUSSEAU, 2014, p. 4), nesse primeiro momento sua crítica é 

direcionada ao modelo que as desvalorizava, pois, não as conhecendo, afirma ele, 

“[...] procuram sempre o homem na criança, sem jamais pensar no que ela é antes de 

ser homem” (2014, p. 4).  

Considerando que a humanidade tem seu lugar na ordem das coisas. 
Rousseau irá refletir sobre o lugar da infância na ordem da vida humana. E, 
então, descobrirá que a infância é uma das etapas evolutivas mais 
importantes do processo de maturação do Homem e, possui, justamente por 
isso, um valor em si mesma. Definindo esta etapa, Rousseau nomeia e 
caracteriza todas as outras etapas subsequentes e chegará, assim, ao cerne 
da pedagogia que propõe no Emílio, qual seja, ordenar as paixões humanas 
segundo a constituição própria do Homem, de acordo com o que a natureza 
prescreveu sob os mais variados aspectos: o metafísico, o biológico, o 
psicológico e o moral. (DOZOL, 2006, p.52).  
 

Finalmente, de um modo geral, a revisão bibliográfica deste estudo foi feita com 

base nos escritos do autor, especificamente no Emílio, procurando textos que 

pudessem ancorar a pesquisa. Pode-se verificar que Rousseau é um teórico político, 

mas o que se deve considerar nesta dissertação é sua obra no que se refere ao tema 

educacional, no caso Emílio, ou da Educação, além da leitura dos textos Do contrato 

social, Confissões, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens, Discurso sobre as ciências e as artes. Pretende-se, portanto, clarificar os 

elementos estéticos de apreensão do gosto e da sensibilidade nessas obras de 

Rousseau e explicitá-los tomando como base principal o primeiro e o segundo livro do 

Emílio, em que o autor educa o menino Emílio até a idade de doze anos. Essas fontes 

foram aproveitadas na fundamentação do que aqui se pretende e, por causa da 
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densidade conceitual, explicitar alguns elementos filosóficos da educação por meio da 

estética principalmente nos dois primeiros livros desse clássico. 

Finalmente, são as questões a respeito da educação da criança5 e da 

sensibilidade, que se pretende levantar como provocação, refletindo sobre os sentidos 

e como a criança aprende a fazer uso deles para bem julgar por meio deles, de modo 

a permitir que a criança seja apenas criança, mas desde cedo aprendendo a tomar 

decisões. 

Outros Além do texto do Emílio, os principais estudiosos que ajudaram a 

fundamentar a educação negativa, nesta pesquisa, foram Carlota Boto, Ernest 

Cassirer, Cláudio Dalbosco, Natalia Maruyama. Segundo Dalbosco,  

[...] a educação natural, também denominada educação negativa, abrange a 
fase do educando (Emílio) que inicia com seu nascimento e estende-se até o 
final de sua segunda infância, quando ele atinge a idade aproximada de 12 
anos. (2011, p. 32).  
 
 

O Emílio como romance “[...] se baseia em uma determinada ideia pedagógica 

concebida com maior ou menor amplitude. Aqui se representa o processo pedagógico 

da educação no próprio sentido do termo.” (BAKHTIN, 2011, p. 221). Nesse sentido, 

observa-se que a sensibilidade é um caminho utilizado por Rousseau para realização 

da vontade geral, ideia que perpassa sua obra. Natália Maruyama explica da seguinte 

forma: 

A teoria da vontade geral não supõe uma moral pura. Sua base na natureza 
humana não reside na razão pura, mas na concepção de consciência, tal 
como Rousseau a desenvolve ao longo dos cinco livros do Emílio. A formação 
de Emílio não visa somente o desenvolvimento da razão mas – por meio de 
suas relações afetivas com aqueles que lhe estão mais próximos, 
primeiramente, e depois com seus concidadãos – pretende-se desenvolver 
uma sensibilidade própria ao sujeito moral, a qual Rousseau chama de 
consciência. (2001, p. 127).  
 

Dessa forma, Rousseau pretende conduzir a educação por vinte e cinco anos6, 

isto é, por meio de um preceptor deixar que sejam encontrados preceitos: “Quereis 

                                                             
5 Rousseau trata a educação a partir do nascimento da criança que será acompanhada por um 

preceptor. O caminho escolhido pelo autor é o da educação natural, de modo que a criança descubra 

naturalmente os desafios, as alegrias, as dores, desenvolvendo a autonomia e a responsabilidade 

6 O livro Emílio que soma cinco livros internos, divide-se em cinco partes. O autor será o preceptor para 

conduzir a educação de Emílio, que neste caso, para esse trabalho, será delimitado até doze anos, isto 
é, o primeiro e o segundo livro. 
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que a criança conserve sua forma original? Preservai-a desde o instante que vem ao 

mundo. Assim que nasce, tomai conta dela e não a deixeis até que seja adulta; jamais 

terei êxito de outra maneira”. (ROUSSEAU, 2014, p. 26). O autor ainda afirma que “só 

há uma ciência a ensinar às crianças, que é a dos deveres do homem” (ROUSSEAU, 

2014, p. 31). Nessa passagem o plano moral se evidencia de modo que os valores 

estéticos vinculados na formação podem demonstrar a acepção de sua polidez.  

 Ao revisitar a obra de Rousseau no processo da pesquisa, na busca de 

trabalhos e títulos, verificou-se que há um levantamento extenso sobre a obra de 

Rousseau no Brasil, feito por Thomaz Kawauche7. Até o momento, a última 

atualização anunciada pelo site é de 16/10/2013. Encontra-se disponível na página do 

Departamento de Filosofia da Universidade do Maranhão8. Nela, podem-se obter 

nomes de autores e de suas teses e dissertações, livros, traduções de obras do autor 

para o português, artigos em publicações acadêmicas, artigos em jornais e 

publicações não especializadas, prefácios e apresentações, diálogos, textos sobre 

guerra, textos sobre educação e textos diversos. Além disso, encontra-se na mesma 

página o endereço eletrônico de uma bibliografia mundial sobre a recepção da obra 

de Rousseau9, para acesso em: http://rousseaustudies.free.fr; isso posto, boa parte 

do que foi relacionado na bibliografia final, foi fruto da pesquisa a partir dessa primeira. 

 

2.1 ENTRE O NASCIMENTO E AS CONFISSÕES: LUZ E SOMBRAS 

 

 Aos vinte oito dias do mês de junho de 1712, quase morto, nascia na cidade de 

Genebra Jean-Jacques Rousseau, filho de Isaac Rousseau e de Suzanne Bernard, 

esta, veio a falecer pouco mais de uma semana após o parto em 7 de julho. Foi sua 

                                                             
 

7 Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, pesquisador do Grupo Interdisciplinar de 

Pesquisa Jean-Jacques Rousseau (CNPq), organiza, desde 2005, o levantamento bibliográfico 
'Rousseau no Brasil'. Possui experiência na área editorial como revisor de textos na Editora Humanitas 
e também como revisor técnico do livro de Bento Prado Jr., A Retórica de Rousseau e Outros Ensaios 
(Cosac Naify, 2008).  
 

8 http://www.defil.ufma.br/grupos/rousseau/inicio/bibliografia.html 

9 http://rousseaustudies.free.fr 
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tia por parte de seu pai que velando cuidadosamente o salvou. Sobre essa fatalidade 

o autor escreve em suas confissões num misto de amor e penúria que o envolvia com 

culpa além do sentimento de perseguição que desenvolveu durante parte da vida 

adulta: “meu nascimento custou a vida de minha mãe, e foi a minha primeira 

desgraça”, (ROUSSEAU, 1964, p. 17) dentre tantas outras que sucederam como 

algoz de sua consciência.  

 
Vou empreender uma coisa sem exemplo, e cuja realização não será imitada. 
Quero mostrar aos meus semelhantes um homem em toda a verdade da 
natureza, e esse homem serei eu. Eu só. Sinto o meu coração, e conheço os 
homens. Não sou feito como nenhum dos que tenho visto; ouso crer não ser 
feito como nenhum dos que existem. Se não valho mais, sou pelo menos 
diferente. Se a natureza fez bem ou mal, ao quebrar o molde em que me 
vazou, é o que só poderá ser julgado depois de me haverem lido. (1964, p. 
15). 
 
 

Nas Confissões, obra na qual Rousseau escreve sobre suas memórias, ele 

descreve que sua infância até os cinco ou seis anos é ignorada. Ele relata que não 

sabia como aprendeu a ler, contudo, esclarece que a leitura dos romances deixados 

pela filha do pastor Bernard – sua mãe – proveniente de berço mais rico, tornaram-se 

hábito, e estabeleceram certa afinidade com o genitor que os lia com ele após a ceia; 

este por sua vez era relojoeiro de ofício, de família grande e possuidor de um modesto 

patrimônio. Sobre isso Rousseau explica: “De princípio, tratava-se apenas de me 

treinar na leitura, com livros engraçados; mas dentro em breve o nosso interesse 

tornou-se tão vivo, que começamos a ler sem descanso alternadamente um e outro, 

passando as noites nesta ocupação”. (1964, p. 18). Ele acrescenta que Plutarco 

tornou-se sua leitura predileta e que recorreram à biblioteca de seu avô materno em 

1719, por terem concluído os romances que sua “discreta e formosa” mãe deixou 

(1964, p. 15). Tomou gosto pela leitura e pela escrita que o acompanhou por toda 

vida. 

Teve um irmão sete anos mais velho que aprendia o ofício do pai. Rousseau 

revela que após o seu nascimento, a afeição da família por ele, dispensou os cuidados 

ao mais velho, que se sentiu desamparado e segundo o autor genebrino, tornou-se 

um libertino antes da idade da libertinagem; desaparecia constantemente e, apesar 

de ter sido enviado para casa de outro patrão, continuou desaparecendo até que após 

um castigo violento de seu pai e apartado por Rousseau ao abraçar o irmão, ato que 

forçou o pai a parar com os golpes, “[...] fugiu e desapareceu de todo” (1964, p. 19), 
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passando o mais jovem a ser filho único. Sobre a sua infância com seu irmão, 

testemunha: 

Se este pobre rapaz foi educado negligentemente, o mesmo não sucedeu 
com o irmão, e os filhos dos reis não poderiam ser tratados com mais 
desvelos do que eu o fui durante os meus primeiros anos, idolatrado por tudo 
o que me rodeava e, o que é mais raro, sempre tratado como um menino 
adorado, não como um menino mimalho10 . Até sair da casa paterna, nem 
uma só vez me deixaram correr na rua sozinho com as outras crianças; nunca 
tiveram que me repreender nem satisfazer um destes caprichos fantásticos 
que se atribuem à natureza, quando nascem todos unicamente da educação. 
(...). 
 
Como poderia eu tornar-me mau, quando diante dos olhos só tinha exemplos 
de brandura, e à minha volta as melhores pessoas do mundo? Meu pai, minha 
tia, minha ama, os meus parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, 
tudo o que me rodeava não me obedecia, na verdade, mas amava-me; e eu 
amava-os igualmente. (1964, p. 19 e 20). 
 

Acusado injustamente em sua honra e liberdade, seu pai preferiu expatriar-se 

de Genebra ao se desentender com um tal de Monsieur Gautier em 1722. Esse 

episódio trouxe consequências para o resto da vida de Rousseau que ficou sob tutela 

do irmão de sua mãe. Acompanhado de um primo com a mesma idade, pelo qual 

desenvolveu certa profundidade na relação e amizade, foram colocados na “casa do 

pastor Lambercier em Bossey para aprender, com o latim, toda a quinquilharia de que, 

sob o nome de educação, o fazem acompanhar”. (1964, p. 22). Tendo permanecido 

dois anos os quais “adoçaram um pouco a severidade romana” fazendo-o “regressar 

à condição de garoto”. (1964, p. 22). As definições dadas por ele em suas confissões 

são carregadas de sensibilidade que pretendem, segundo a proposta deste texto, 

evidenciá-las. Dessa maneira, ao verificar sua fase adulta, após idas e vindas em 

Paris, Veneza, Berna, Biena, e volta à Genebra entre outras, a declaração feita por 

ele sobre o prazer vivido em tempos de Bossey, são relembrados como necessidade 

em assim fazê-lo, nesse sentido manifesta: 

Quase trinta anos se passaram depois de ter saído de Bossey sem que a 
minha estada ali me lembrasse com prazer, graças a recordações um pouco 
ligadas entre si; (...) Os mais insignificantes acontecimentos desse tempo 
dão-me agrado pelo simples fato de serem desse tempo. Recordo-me de 
todas as circunstâncias dos lugares, das pessoas e das horas. Vejo a criada 
ou o criado a lidar no quarto, uma andorinha entrando pela janela, uma mosca 
pousar-me na mão enquanto decorava a minha lição; vejo todas as 
particularidades do quarto em que estávamos; o escritório de Monsieur 
Lambercier à direita, uma gravura representando os papas todos, um 

                                                             
10 Mantive o termo conforme tradução, onde mimalho é o mesmo que mimado. 
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barómetro, um grande calendário, as framboesas dum jardim bastante 
elevado no qual as traseiras da casa mergulhavam, e que davam sombra à 
janela, entrando mesmo por ela algumas vezes. (1964, p. 30). 

 
 

Ele não economiza  em sua descrição tornando seu texto visualmente rico em 

sua profundidade e detalhes, sensível em suas particularidades, externando toda 

realidade possível em forma de confissão do que foi sua vida e o momento que estava 

vivendo em plena excelência e maturidade, todavia, resignado. Após a explicação 

sobre uma ajuda recebida de George Keith, relata: “é dele que provêm as minhas 

últimas recordações felizes; todo o resto da minha vida não foram senão aflições e 

apertos de coração”. (1964, p. 578). Com isso, é sabido que Rousseau passou seus 

últimos anos de vida como numa tempestade, partindo, fugindo, retirando-se11.  

É preciso ressaltar um entre muitos comentários de Rousseau em suas 

confissões ao se referir ao período que foi convidado a morar num edifício isolado 

chamado de Petit-Château. Sua descrição é artística, carregada de sensibilidade, 

impregnada de conhecimento e preocupação para com os que vão ler o seu texto: 

O parque de Montmorency não é plano, como o da Chevrette. É desigual, 
montuoso, uma amálgama de colinas e de depressões, das quais o hábil 
artista tirou partido para obter variedade em matéria de moitas, 
embelezamentos, águas, pontos de vista, e, por assim dizer, multiplicar, à 
força de arte e de gênio, um espaço em si mesmo bastante apertado. Em 
cima, é o parque coroado pelo terrado e pelo castelo; em baixo, forma uma 
garganta que se abre e alarga em direcção ao vale, e cujo ângulo é 
preenchido com um grande lago. O Petit-Château, de que falei, fica entre o 
laranjal que ocupa a abertura, e o lago, que se acha rodeado de encostas 
bem guarnecidas de moitas e de árvores. (...). É pequeno, simples, mas 
elegante. Como está situado em baixo, entre o tanque do laranjal e o lago 
grande, sujeito, por conseguinte, à humidade, abriram-lhe no meio um 
peristilo12 descoberto entre dois andares de colunas, graças ao qual o ar, 
percorrendo todo o edifício, o mantém seco, apesar da sua situação. (...). 
 
 

                                                             
11 O autor relata sobre os desafetos que o acompanharam por toda vida adulta: “Não foi tanto a minha, 

rápida celebridade literária como a minha reforma pessoal, cuja data assinalo aqui, que me valeu os 

seus ciúmes: talvez me houvessem perdoado que brilhasse na arte de escrever, mas o que não podiam 

perdoar-me é que lhes desse com o meu comportamento um exemplo que parecia incomodá-los. Eu 

tinha nascido para a amizade; o meu feitio fácil e doce alimentava-a sem custo. Enquanto vivi ignorado 

do público, todos os que me conheceram me amaram, e não tive um só inimigo. Mas logo que ganhei 

nome, não tive mais amigos. Foi uma grande desgraça; maior ainda foi a de me achar rodeado de 

pessoas que se agarraram a este nome, e que só se serviram dos direitos que ele lhes dava para me 

arrastarem à perdição”. (ROUSSEAU, 1964, p. 351). 

12 Essa palavra tem significado de um pátio com colunas ao redor, isto é, as colunas formam um tipo 

de galeria, diante, ou em torno de determinado edifício. 



34 

 

Observa-se que, para o autor, escrever é uma arte e, portanto, não cabe 

somente sistematizar um texto, é preciso encantar, envolver o leitor como numa 

canção lírica, não só como qualidade adjetiva que determina a ação factual proposta 

pelo autor, mas identificando, classificando, significando para validar o princípio vital 

textual; fazer-se entender! Rousseau continua: 

 
Foi neste edifício solitário que me deram a escolher um dentre os quatro 
aposentos (...), composto de uma sala de baile, de uma sala de bilhar, e de 
uma cozinha, que também ocupei. Era de uma elegância encantadora; a 
mobília era azul e branca. Foi nesta profunda e deliciosa solidão, no meio dos 
bosques e das águas, ouvindo um concerto de aves de todas as espécies, 
que eu compus em continuo êxtase o quinto livro do Emílio, cujo fresco 
colorido devo, em grande parte, à viva impressão do local onde o escrevi. 
(1964, p. 502-503). 
 
 

A representação do que se quer demonstrar se faz nos detalhes. Em sentido 

específico como ponto de partida notamos no autor genebrino uma escrita artística 

onde o símbolo ganha vida ao definir com detalhes o que se quer revelar. “O 

romanticismo exige da arte, sobretudo, a efusão espontanea e violenta dos afetos, 

dos amores, dos ódios, das angustias e dos jubilos, dos desesperos e das exaltações” 

(CROCE, s/d, p. 32). Essa definição traça um fator importante que define o 

Romantismo do qual Rousseau é precursor, examinado por Mikhail Bakhtin como 

“evolução do sentimento de tempo do século XVIII” (2011, p. 254) em seus termos 

acrescenta:  

Ele descobriu para a literatura (e precisamente para o romance) um 
cronótopo13 específico e muito importante: a “natureza” (é verdade que essa 
descoberta, como aliás todas as verdadeiras descobertas, foi preparada por 
séculos de desenvolvimento anterior). Ele sabia perceber em profundidade o 
tempo da natureza. O tempo da natureza e o tempo da vida humana entraram 
em sua obra na mais íntima interação e interpretação. 
(...) Em vez do homem criador e construtor, aqui aparece o homem idílico do 
prazer, do jogo e do amor. Como se evitasse a história com o seu passado e 
o seu presente (...). É claro que as peculiaridades do sentimento da natureza 
em Rousseau nem de longe se esgotam no que acabamos de mostrar. 
(BAKHTIN, 2011, p. 254-256). 
 
 

Após essa breve descrição, cabe ainda pontuar algumas obras e a trajetória. 

Vejamos que Rousseau publica em 1762 o livro Emílio, ou da Educação, que é 

                                                             
13 Junção das palavras gregas Κρόνος (tempo) e τόπος (lugar). Este conceito é utilizado pelo autor na 

literatura ao tratar da relação espaço-tempo. “o tempo e o espaço estão em uma unidade indissolúvel 

tanto no enredo quanto em imagens particulares dele” (BAKHTIN, 2011, p. 253) 
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condenado pelos católicos segundo os quais o autor deveria ser preso, entretanto, ele 

se refugiou nas terras do rei da Prússia. Esse episódio abre espaço para comentar o 

aspecto relacional do seu convívio junto aos afetos e desafetos que surgiram desde 

que ficaram conhecidas suas ideias. Por um lado, ele pôde contar com o respeito, o 

amor e cuidados generosos daqueles que o admiravam até o fim da vida. Por outro, 

as vezes de forma impetuosa foi perseguido, resultando numa condenação junto com 

suas obras. Dessa forma, experimentou a traição, inveja14 e agruras. Suas convicções 

e sua filosofia crítica se desenhou diferentemente de seus coetâneos acarretando 

muita indisposição entre os do seu convívio.  

No final do Livro Primeiro de suas Confissões após apresentação de seu 

nascimento, saída e regresso de Genebra, primeiros amores, aprendizado de um 

ofício, gosto pela leitura e seus efeitos, sua afirmação nos ajuda a entender um pouco 

o que posteriormente ele definiu como educação na obra Emílio. 

 
 
No seio da minha religião, da minha pátria, da minha família e dos meus 
amigos teria levado uma vida sossegada e agradável, como convinha ao meu 
carácter, na uniformidade de uma ocupação a meu gosto e de uma sociedade 
conforme o meu coração. Teria sido bom cristão, bom cidadão, bom pai de 
família, bom amigo, bom operário, bom homem em tudo. Teria amado a 
minha profissão, talvez a honrasse, e depois de ter vivido uma vida obscura 
e simples, mas lisa e branda, teria morrido tranquilamente no seio dos meus. 
Esquecido em breve, sem dúvida, teria ao menos sido chorado durante o 
tempo que se lembrassem de mim... (ROUSSEAU, 1964, p. 51). 
 
 

Leitor contumaz, também se debruçou sobre as “Sagradas Escrituras”. 

“Ordinariamente a minha leitura nocturna era a Bíblia, e Ii-a por inteiro desta maneira 

pelo menos cinco ou seis vezes de seguida”. (ROUSSEAU, 1964, p. 559). Dessa 

forma, gravitou entre dois mundos no cristianismo: ora católico, ora protestante, sobre 

isso escreveu: 

Pensando que para um homem razoável não havia duas maneiras de ser 
cristão, pensava igualmente que tudo o que respeita à ordem e à disciplina 
era em cada país da alçada das leis. Deste princípio tão sensato, tão social, 
tão pacífico, e que tão cruéis perseguições me valeu, concluía-se que, 

                                                             
14 No livro Décimo primeiro de Confissões Rousseau descreve entre muitos motivos um em particular 

sobre a inveja: “Sabia que o Discurso sobre a desigualdade havia excitado contra mim, no Conselho, 

um ódio tanto mais perigoso quanto este não ousava manifestá-lo. (...). Eu sabia que, apesar de todas 

as caras bonitas que me faziam, reinava contra mim, em todos os corações genebrinos, uma secreta 

inveja, que só esperava o momento de se cevar. Não obstante, o amor da pátria chamava-me à minha, 

e se pudesse gabar-me de aí viver em paz, não teria hesitado: mas como nem a honra nem a razão 

me permitiam que ali me acolhesse como fugitivo, tomei o partido de me aproximar apenas dela, 

esperando na Suíça o que a meu respeito tomariam em Genebra. (ROUSSEAU, 1964, p. 561). 
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querendo eu ser cidadão, devia ser protestante, e regressar ao culto 
instaurado no meu pais. (ROUSSEAU, 1964, p. 380). 
 
 

Rousseau acredita sofrer perseguição15, e essa ideia lhe acompanhou por toda 

vida. Apesar disso, sua obra não se esvaiu nos apontamentos e discussões que se 

desenvolveram em seu proprio tempo pelos seus contemporaneos quando o 

acusavam de ser “[...] um ímpio, um ateu, um exaltado, um furioso, um animal feroz, 

um lobo” (1964, p. 571), ao condenarem suas obras, inclusive Emílio em 1762 pelos 

católicos. 

Havia certamente um tipo de estigma que o autor não foi capaz de identificar 

mas chegou a descrever a animosidade como se todos tivessem enlouquecidos, e se 

defendeu: “Quê! O redactor da Paz perpétua atiça a discórdia; o editor do Vigário 

Saboiano é um ímpio; o autor da Nova Heloísa é um lobo; o do Emílio um furioso!” 

(1964, p. 571). Convocando todos a sensatez se calou. Contudo, o tempo não se 

calou, e podemos verificar que o empenho e sofrimento relacionados a perseguição 

que sofrera, não foi em vão, pois, sua voz pode ser “ouvida” ainda hoje em seus textos. 

Por meio deles levantam-se hipóteses, desenvolvem-se teses, recriam-se discussões 

mantendo viva a chama de suas afirmações.  

Finalmente, em maio de 1778 é convidado pelo marquês de Girardin para morar 

no castelo de Ermenonville, onde morre aproximadamente dois meses depois em 2 

ou 3 de julho, após completar 66 anos. 

  

                                                             
15 Em 1766 vai a Inglaterra (...), pouco depois, regressando a França, onde leva uma vida errante até 

se fixar de novo em Paris (1770), na Rua Platiere, local em que habita durante oito anos atormentado 

pela mania da perseguição. 
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3 ARTE, ESTÉTICA E EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SER 

 

 

Este capítulo propõe uma reflexão sobre a estética, considerando a arte com a 

educação como ponto de partida para realização potencial do ser. Deve-se, portanto, 

ao recolhimento dos objetos de arte e toda reflexão sobre a representação histórica 

neles existentes, para que se observe um sentido na apreciação autônoma de acordo 

com as especificidades que evocam o passado. “Em arte, a situação é, não mais 

complexa, mas mais específica porque está ligada à produção de objetos. Criar uma 

obra de arte significa realizar um ato ao mesmo tempo abstrato e concreto”. 

(JIMENEZ, 1999, p. 36). Na sequência, será apresentada uma relação entre estética 

e educação nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Sequencialmente, os 

apontamentos se estendem para a infância e a autonomia que a arte proporciona; 

evidenciando, finalmente, a estética e a arte nos PCN.  

Analisar a estética, apresentando o período atual e a discussão deste tempo, 

se faz necessário para que, no próximo capítulo, volte-se um pouco mais no tempo, 

mais precisamente ao século XVIII, quando Rousseau propõe uma educação por meio 

dos sentidos e da sensibilidade da criança. 

A palavra Estética está ligada diretamente à Filosofia. “Vem do grego aisthesis 

e significa “faculdade de sentir”, “compreensão pelos sentidos”, “percepção 

totalizante”. (HÜHNE, 2006, p. 19). Ela surge em meio ao desenvolvimento de um 

“pensar” sobre a arte, o belo, o feio, a sensibilidade, o gosto. Ela é o próprio significado 

para essa interação e olhar do ser humano sobre sua produção artística evidenciando 

o ambiente e sua vivência. Acrescente-se a isso que “No nível do senso comum, 

passamos a relacionar a estética à beleza. Será que a estética é ciencia do belo e 

belo é o que é peculiar à arte?” (HÜHNE, 2006, p. 13). Ocorre que essa limitação da 

estética ao que é belo, implica diretamente a negação da subjetividade dos indivíduos 

de cada sociedade. Vale o apontamento de Leda Miranda Hühne ao explicar 

Por que reduzir a estética ao estudo do belo, se sabemos que o belo e o feio 
dependem de padrões culturais? Se, muitas vezes, nossos conceitos são 
modificados à luz da educação, se temos experiência, após alguns estudos, 
que determinados atributos revelam que o feio e o belo não explicam 
plenamente o fenômeno artístico.  
(...) O conceito que liga estética à aparência sensível de beleza e beleza 
àquilo que agrada aos sentidos perdura através de uma tradição que não é 
devidamente questionada. (2006, p. 13, 14). 
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Verifica-se, no decorrer da história da Filosofia, que a estética percorreu 

concomitantemente dois caminhos, o que permitiu, a partir deles, muitos 

desdobramentos e significados. O primeiro está ligado diretamente à percepção, ao 

gosto, ao “conhecimento” do mundo sensível. O segundo trata-se da Estética 

enquanto compreensão da forma e representação das coisas e dos indivíduos da 

sociedade em geral através da arte. Segundo Benedetto Croce em seu livro Breviário 

de Estética: 

A imagem artística é tal, quando une a um sensível um inteligível, e 
representa uma ideia. Ora, “inteligível” e “ideia” não podem significar senão 
(nem outra significação tem para os que sustentam esta doutrina) conceito; e 
seja, não obstante, o conceito concreto ou ideia, próprio da alta especulação 
filosófica, diverso do conceito abstrato e do representativo das ciências. Mas, 
de qualquer modo, o conceito ou ideia une o inteligível ao sensível sempre, e 
não somente na arte, pois, que o novo conceito do conceito, apresentado pela 
primeira vez por Kant, e imanente (por assim dizer) a todo pensamento 
moderno, sana a cissura entre o mundo sensível e o mundo inteligível, 
concebendo o conceito como juízo, e o juízo como síntese a priori, e a síntese 
a priori como o verbo que se faz carne, como história. (CROCE, s/d, p. 30). 
 
 

Com ênfase na criação e sua relação com a ciência, surge um problema no 

qual a estética passa por uma supressão, isto é, “a diretriz educacional, ao se voltar 

para a formação de homens produtores, consumidores, dá ênfase ao ensino 

fundamentado no método cientifico, omite e reduz o sentido da arte e estética” 

(HÜHNE, 2006, p. 13). O que é feito pelo ser humano carrega em si parte do que ele é. 

Contudo, nos processos e ações desenvolvidos em série, perde-se o que há de mais 

profundo como demonstração de sua sensibilidade e criatividade.  

A importância em explicitar os campos da estética é de grande relevância no 

que toca à questão conceitual do termo, já que tal termo pode ser entendido como 

abstrações sem valor, neste caso, ao observar uma arte abstrata. Sua raiz é milenar, 

no entanto, em cada período se desenvolveu parte dela diversificadamente até o 

reconhecimento de sua autonomia no século XVIII. Apesar de estar enredada na 

Filosofia desde a antiguidade, ela aparece como disciplina “[...] a partir de 1750, data 

da publicação da obra de Baumgarten, Aesthetica”. (JIMENEZ, 1999, p. 18).  

Diferentemente da poética, que já parte de gêneros artísticos constituídos, a 
estética analisa o complexo das sensações e dos sentimentos, investiga sua 
integração nas atividades físicas e mentais do homem, debruçando-se sobre 
as produções (artísticas ou não) da sensibilidade, com o conhecimento, a 
razão e a ética. (ROSENFIELD, 2006, p. 7). 
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No decorrer desse processo histórico, observa-se, desde os períodos mais 

remotos, uma estreita relação entre a Estética e a arte. “Na época medieval, a religião 

cristã determina na arte sacra, principalmente igrejas e catedrais, uma diretriz de 

concepção de verdade absoluta”. (HÜHNE, 2006, p. 166), o que proporcionou grandes 

e profundas reflexões e debates filosóficos desenvolvidos sob os auspícios da 

sensibilidade. “A imitação constitui o princípio estético dominante. A arte tem por 

objeto a Natureza, o Homem ou Deus. A matemática, a geometria, a aritmética 

constituem para o Quattrocento16 o meio de aplicar esse princípio”. (JIMENEZ, 1999, 

p. 44). Neste período Renascentista, aquiescer ao belo é homenagear o Deus a partir 

de sua criação (a natureza ou os humanos). “O Renascimento é herdeiro tanto da 

tradição judaico-cristã como da grega clássica”. (WORTMANN, 1997, p. 70) 

A partir da temática da beleza e da satisfação da criação causal individual ou 

coletiva, que analogamente pode-se aferir ao pensamento aristotélico, afirmando que 

“[...] o conceito estético fundamental da Poética chama-se mimese e soa antes, 

segundo uma teoria literária pré-moderna, primeiramente na tradução com ‘imitação”. 

(HOFFE, 2008, p. 67). Ou seja, na produção de cópias do real17, tal qual uma 

representação das coisas que existiram e existem naturalmente e também se fizeram 

na imaginação dos seres humanos em diversas culturas e que foram e ainda são 

produzidas pelos artistas, pintores, escultores e escritores. “Todo e qualquer vigor de 

presença é vigor de presença do real e jamais de outra coisa. Tudo é real! E é real 

realizando-se! Fazendo-se vigorar poético”. (JARDIM, 2013, p. 48). “Na Grécia, (...) 

os artistas seguiam uma cosmovisão naturalista: um cosmos perfeito que manifesta o 

modo do homem grego estar integrado ao mundo naturalmente divino”. (HÜHNE, 

2006, p. 166).  

A Epopéia de Gilgamesh, as obras homéricas, os fragmentos e escritos, bem 

como a arte espalhada em todas as civilizações já desveladas, formaram um registro 

                                                             
16 Este período possivelmente foi um dos mais importantes na Europa do século XV, tendo em vista 

que antecedeu o Renascimento, sendo assim sua primeira fase, originando-se na Itália. 

17 Antonio Jardim explica: Realidade é o real como possibilidade – fator inteiramente dinâmico. (...) O 

real é como possibilidade, diz da realidade do real. Assim, pensarmos algo fora da realidade é, na 

verdade, impossível, na medida em que tudo no real é possível. O real como possibilidade traz-nos e 

põe-nos sempre na realidade. Não podemos cair na realidade porque nunca conseguimos estar fora 

dela. De qualquer modo, tudo é realidade isto é: o real em potência, não há como escapar e não há 

porque escapar. Realidade é assim toda e qualquer possibilidade outorgada por e desde o real. 

(JARDIM, 2013, p. 48). 
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sensivelmente intelectual que oportunizou conhecer parte da cultura e dos costumes; 

as vestes e os modos habituais; os cultos e deuses; o tipo de governo que implica sua 

organização e desenvolvimento.  

Nos primórdios da História Grega, a estética como filosofia da arte, 
classificada no campo do conhecimento prático como a ética, estava voltada 
para as normas do fazer artístico. Os seus fundamentos estavam baseados 
em princípios metafísicos, divinos, explicativos da origem e fim de tudo que 
existe. (HÜHNE, 2006, p. 21). 
 
 

Foi o olhar curioso para a natureza (physis)18, buscando explicações e 

respostas lógicas sobre o seu funcionamento que permitiu, ao longo de centenas de 

anos, a substituição e passagem de uma sociedade assentada sobre mitos e deuses 

para outra, fundamentada na razão (logos). Nessa diversidade estética, fragmentos 

dos escritos antigos, chegaram por testemunhos diretos ou indiretos e no caso da 

Filosofia grega, a Poética revelou desde os pré-socráticos a formulação e busca por 

um princípio racional (arché)19. Dessa forma, 

A estética, além de um saber, também é um modo do homem estar no mundo. 
O que mostra a história? Que o homem é um esteta que não se satisfaz como 
os animais em atender de imediato, às necessidades básicas de alimentação, 
vestuário, moradia. O homem revela senso estético ao atender a essas 
solicitações de modo artístico e prazeroso. Em qualquer cultura encontramos 
manifestações criativas que demonstram a capacidade humana de produzir 
bens que expressam a capacidade de articular esteticamente os objetos de 
uso. As obras de arte estão vinculadas às imediatas satisfações, vestuário, 
habitação, oração. Todavia, vão além, à medida que não se limitam a atender 
às necessidades básicas, mostrando que na relação do homem com o mundo 
se estabelece uma nova e simbólica realidade: a realidade artística. (HÜHNE, 
2006, p. 15). 
 

                                                             
18 Phýsis possui três sentidos principais, derivados da ideia de um processo de fazer surgir e 

desenvolver-se: 1) a ação de fazer nascer, formação, produção; 2) a natureza íntima e própria de um 

ser, a maneira de ser de alguma coisa, a disposição ou caráter espontâneo e natural de um ser; 3) a 

natureza como força criadora e produtora dos seres, a constituição geral de todos os seres. A Phýsis – 

traduzida para o latim como natura e para o português como natureza – é a fonte originária de todas 

as coisas, a força que as faz nascer, brotar, desenvolver-se, renovar-se incessantemente; é a realidade 

primeira e última, subjacente a todas as coisas de nossa experiência. (CHAUÍ, 2002, p. 46-47). 

19 Em Homero, arkhé significa o que está no começo, no princípio, na origem de alguma ação, de algum 

discurso, o ponto de partida, donde arquétipo (o tipo ou modelo primitivo de uma coisa). Em Píndaro, 

significa poder, comando, autoridade, soberania, por extensão, arconte (o magistrado). Os primeiros 

filósofos buscam a arkhé, o princípio absoluto (primeiro e último) de tudo o que existe. A arkhé é o que 

vem e está antes de tudo, no começo e no fim de tudo, o fundamento, o fundo imortal e imutável, 

incorruptível de todas as coisas, que as faz surgir e as governa. É a origem, mas não como algo que 

ficou no passado e sim como aquilo que, aqui e agora, dá origem a tudo, perene e permanentemente 

(CHAUÍ, 2002, p. 46). 
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A partir dessa análise, verifica-se a importância da estética. Antes dos 

naturalistas, a dramaturgia e os escritos trágicos, figuraram e fundamentaram a 

religião e o pensamento grego, proporcionando igualmente uma interface entre as 

civilizações extintas pelo tempo e seus valores, o modo de ser, de agir e de pensar; 

senão vejamos: 

 
Homero tira de uma tradição oral muito antiga, o epíteto que lembra a 
opulência do país dardânio. A fama dos cavalos de Tróia, assim como a de 
seus tecidos, não foi sem dúvida estranha ao interesse que os aqueus tinham 
por essa região antes mesmo da expedição guerreira que, destruindo a 
cidade de Príamo (TróiaVII), serviu de ponto de partida para a lenda épica. 
(...) A pré-história do deus Posidão mostra que, antes de reinar no mar, um 
Posidão equino, Hippos ou Hippios, associava, no espírito dos primeiros 
helenos como entre outros povos indo-europeus, o tema do cavalo a todo um 
complexo mítico: cavalo – elemento úmido; cavalo – águas subterrâneas, (...). 
Os primeiros documentos gregos que esclarecem a esse respeito datam do 
século XVI: em estelas funerárias descobertas no círculo dos túmulos em 
fossas de Micenas (...)”. (VERNANT, 2009, p. 15). 
 
 

Esses componentes dramáticos, espalhados por todas as civilizações, 

conjuntamente a toda arte que sobreviveu ao tempo, apoiaram o constructo para 

compreensão, a priori, de uma pequena parte, porém, não menos significativa da 

estética. Assim é até hoje. Ela permeia todos os espaços e irrompe dentro de cada 

sociedade como um saber (conhecimento) excepcional, e um sabor (sentidos) 

inexaurível, se apresentando e elevando a possibilidade de tornar visível tacitamente 

o passado, mediados ou não, pela racionalidade. 

Um exemplo dessa construção do passado pode ser confirmado por elementos 

existentes em relatos e no exercício da linguagem que chegaram até nossos dias 

sobre as sociedades antigas. Neste caso, Jean-Pierre Vernant ao se referir a polis 

deixa uma mostra quando explica que: 

 
A cultura grega constitui-se, dando a um círculo sempre mais amplo o acesso 
ao mundo espiritual, reservado no início a uma aristocracia de caráter 
guerreiro e sacerdotal (a epopeia homérica é um primeiro exemplo desse 
processo: uma poesia de corte, cantada primeiramente nas salas dos 
palácios; depois sai deles, desenvolve-se e transpõe-se em poesia de festa). 
Mas esse desenvolvimento comporta uma profunda transformação. 
Tornando-se elementos de uma cultura comum, os conhecimentos, os 
valores, as técnicas mentais são levados à praça pública, sujeitos à crítica e 
à controvérsia. (VERNANT, 2009, p. 55). 
 
 

Nesse sentido, a extensão mensurável sobre o conhecimento estético 

apresenta-se em três segmentos. Primeiramente, o ontológico, isto é, quem o ser 
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humano era e como estabelecia sua relação com as coisas e com ele próprio. De fato, 

até certo ponto, isso foi possível por meio de estudos relacionados com a arte que 

chegou até nós. Assim, “[...] a dimensão estética, ao longo da história, também tem 

se revelado um fator de integração dos povos à medida que expressa as culturas de 

modo produtivo, imagístico e comunicativo”. (HÜHNE, 2006, p. 15). Destarte, ela é o 

meio pelo qual, em todo o tempo, imanentemente, atravessou a vida humana e 

proporcionou de forma transcendente a possibilidade de saber-se sobre o ser – ὄντως 

20 (ontós) – de cada civilização já conhecida. Portanto, “[...] é possível ler o modo 

estético de viver do povo grego, romano, cristão, oriental ou atual, à luz das suas 

singularidades, presentificadas em obras de arte”. (2006, p. 15).  

Em segundo lugar, examinar o sentido axiológico, nesse processo de 

desvelamento da estética, implica compreender o interior do que se apresenta 

historicamente. Dessa forma, é na expressão objetiva e personificada do ser humano 

nas coisas que sobreviveram ao tempo, e dos fragmentos recolhidos em diversas 

culturas que conhecemos a sua vivência.  As representações das coisas designam 

uma significação aproximada através dos utensílios e dos objetos que, com o tempo, 

se transformaram em arte, permitindo entender, em cada cultura, parte do sentido que 

elas expressaram e realizaram como valor – ἄξιος (Axiós) – daqueles que a criaram.  

A beleza também pode ser considerada como um valor para realização das 

qualidades do que pretende demonstrar. Neste caso, aponta-se como exemplo a 

religião cristã que evidencia esse sentido quando “[...] o fiel encontra nas imagens a 

beleza que procura revelar a perfeição divina”, essa manifestação articula os valores 

existentes por séculos, afirmando que “[...] a beleza e a verdade absolutas persistem 

como valores preponderantes na escala hierárquica dos valores até o século XVIII”. 

(HÜHNE, 2006, p. 108).  

Em terceiro lugar, a análise epistemológica, na perspectiva de estética, significa 

compreender os desdobramentos acerca das contradições percebidas entre o 

observador e o que se observa. Essas polaridades implicam o desenvolvimento de 

teorias que estão diretamente ligadas a um mundo que jaz no passado, mas que 

reverbera no presente por meio da arte. “O que é a arte senão criação-instauração? 

Ela faz surgir a obra como novo elemento constitutivo da cultura, ampliando os 

                                                             
20 Ontos. Originalmente do grego significa “ser”. Lógos. Originalmente do grego significa estudo, 

palavra, razão. “Ontologia é, portanto, o estudo do ser ou o pensamento do ser”. (CHAUÍ, 2002, p. 91) 
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horizontes da história humana”. (2006, p. 45). Permite que, de tempos em tempos, 

possa-se reconstruir esse mundo [í-lo] através do recolhimento de artefatos; 

descoberta de ruínas e também dos fragmentos subsumidos, como por exemplo as 

ruínas do teatro de Dioniso em Atenas que refletem o desenvolvimento não apenas 

da poesia dramática, mas de toda cultura da Antiguidade. (BERTHOLD, 2011, p. 134).  

Os desdobramentos fundamentados em pesquisas e descobertas nos 

permitem ouvir as vozes do passado, definir o que pôde ser conhecido como arte e 

reconstruir, hipoteticamente, alguns traços acerca das civilizações há séculos 

perdidas. Verifica-se, nesse recolhimento de objetos de arte e vestígios estruturais, 

uma manifestação, ainda que sutil, do que representaram em seu apogeu. Objetos, 

utensílios e ferramentas criados por um artista, artesão/artífice que outrora fizeram 

parte concretamente de uma comunidade. “Pela arte, é possível rastrear a história das 

civilizações, aí se mostra no jogo das aparências, a verdade escondida. Cada obra 

fala, e deixa em silêncio, sentidos de mundo”. (HÜHNE, 2006, p. 55).  Construções 

magníficas que resistiram ao tempo, mostram como num reflexo o poder de quem 

governava. Fragmentos linguísticos, hinos de louvor, contos de bravura que 

demonstram ato contínuo a cultura e o que se desenvolveu em determinada época. A 

criação artística ao atravessar o tempo torna-se peça fundamental para compreensão 

dos valores concretos e abstratos, dos benefícios e vantagens da invenção. Portanto, 

 
[...] a arte constitui de fato o espaço no qual se enfrentam e se enlaçam, de 
maneira privilegiada, todos os aspectos contraditórios, até mesmo 
antagonistas, da atividade humana, ao mesmo tempo intelectual e material. 
[...]  
Em arte a situação é, não mais complexa, mas mais específica porque está 
ligada à produção de objetos. Criar uma obra de arte significa realizar um ato 
ao mesmo tempo abstrato e concreto. [...] Os filósofos dizem com toda a 
razão, que criar designa ao mesmo tempo um ato e um ser. (JIMENEZ, 1999, 
p. 35-36). 
 
 

Desse ponto de vista, a estética atravessa todas as coisas por meio da arte, e 

do vasto universo criativo que se realiza no gerúndio contínuo, (re) compondo-se, (de) 

compondo-se. É ato que se realiza continuamente. “Cada obra de arte, na sua 

diversidade, faz conhecer aspectos desta realidade multifacetada”. (HÜHNE, 2006, p. 

55). 

O elemento primordial para analisar a sensibilidade está no objeto e o sujeito 

que o deseja compreender. Essa dimensão caracteriza-se pelo sensível. “É uma 
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experiência corporal onde o sujeito se enlaça totalmente ao objeto, numa relação de 

tanta intimidade a ponto de provocar a recriação do fenômeno”. (HÜHNE, 2006, p. 

33). Isso ocorre por meio da experiência que pode ser considerada estética de acordo 

com as manifestações, as formas sensíveis ligadas muitas vezes pela imaginação. 

Nessa perspectiva, não é um fim em si mesma e, “[...] não se limita à impressão de 

beleza. Ela se caracteriza por ser uma experiência que envolve um conjunto de 

experiências decorrentes de uma posição intencional de apreensão estética do 

objeto”. (HÜHNE, 2006, p. 33). Portanto, relaciona intuição, sentimento e 

contemplação. Vejamos que potencialmente, há certa dependência do sujeito que se 

move em direção ao objeto para encontrar nele novos significados.  

A experiência nos leva para o fenômeno estético que cria o símbolo e 

transforma o “[...] espaço real em espaço simbólico à medida que provoca sentimentos 

no fruidor” (HÜHNE, 2006, p. 31), (delicados, brutos, perspicazes, ingênuos, sutis, 

alegres, tristes e etc.). Muitas vezes é desinteressado e se presentifica sempre que é 

recriado na extensão mensurável da arte. Faz-se necessariamente para demonstrar 

afeições que ligam o chão da vida ao tempo corroído por si, καιρός21 (kairós) que 

retorna desvelando cronologicamente para se resgatar parte do que se foi (sendo). É 

a criatividade como devir, isto é, “[...] um poder estético que revela a própria estrutura 

humana como produtiva, à medida que o homem tem de criar os meios para se 

orientar a cada instante na sua relação, eminentemente temporal, com o mundo”. 

(HÜHNE, 2006, p. 119). Criar abre um espaço ambivalente ao expressar o próprio 

gosto. Sabe-se, portanto, que no processo de apreensão, elogios e críticas de outrem, 

são significações individuais daquele que a contempla. Segundo Leda Hühne,  

 
O artista, quando quer fazer uma obra de arte, tem intenção estética e cria as 
condições para operacionalizá-la. Mesmo que não admita, é um demiurgo: 
opera imitando o processo da natureza, a physis que tudo cria e tudo destrói. 
Só que o homem como fruidor e ser criativo é aquele que sente, participa, e 
oferece a coisa criada. Seu mundo pode e passa a ser ocasião permanente 
de deleite e de choque à medida que os objetos criados aparecem como 
fenômenos estéticos abertos à imaginação do outro. (2006, p. 120). 
 
 

Parte da cultura redescoberta resistiu ao tempo, ainda que tenha havido 

dependência de pesquisa nos objetos de arte para sua compreensão e, portanto, 

                                                             
21 Referência à qualidade de tempo. Movimento que implica o momento, ocasião ou instante de algo. 
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refazendo-se como existência fecunda e criadora, demonstrando resiliência 

atemporal.  

A arte, mais que aparência de beleza, é “origem da obra de arte no sentido 
de fundação”, ela inaugura um modo de dizer que revela o mundo dentro de 
um contexto. E passa a existir na história e se mostra diferentemente, graças 
ao processo de sua criação-inserção numa realidade determinada. Fica 
presente, na obra de arte, o sentido do ser que é o sentido de mundo, 
manifestando-se num jogo de verdade, claro e escuro. Todos os elementos, 
terra é céu, mortais e imortais, distantes e unidos, se entrelaçam numa 
linguagem que fala em novo mundo, do tempo eminentemente histórico. 
(HÜHNE, 2006, p. 63). 
 
 

A reflexão estética acerca dos objetos sensíveis e da arte produz liberdade 

manifestando ambivalência em sua subjetividade, iluminando os porões onde os 

mistérios se escondem. Ela é pulsação de vida, na medida em que provoca 

discussões sobre a história que “[...] revela-se através das rupturas sucessivas que a 

sensibilidade não cessa de opor à ordem dominante da razão” (JIMENEZ, 1999, p. 

25). Essencialmente é heterodoxa tendo em vista a multiplicidade de expressões 

culturais. 

A estética ocupa espaço importante para a realização do ser, estimulando as 

capacidades de fruição do belo e veneração pelas criações artísticas, sejam elas 

atuais ou milenares. “O que pretende a crítica estética é chegar à compreensão do 

sentido da obra de arte, revendo sua linguagem, num nível de totalização, em que as 

forças presentes à obra de criação falem de uma outra realidade”. (HÜHNE, 2006, p. 

159). Expandir as habilidades e sensações significa desenvolver as capacidades 

subjetivas de gosto atuando na conexão entre as artes e as semelhanças do real 

existente, de modo que o seu desdobramento a partir da beleza natural ou, da imitação 

da realidade, fornece modelos para melhor percepção do mundo.  

 

 

3.1 ESTÉTICA E EDUCAÇÃO 

 

 

Conforme os Princípios e Fundamentos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, “O desenvolvimento de capacidades, como as de relação interpessoal, as 

cognitivas, as afetivas, as motoras, as éticas, as estéticas de inserção social, torna-se 

possível mediante o processo de construção e reconstrução de conhecimentos” 
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(BRASIL, 1997a, p. 34). Ao verificar a pretensão do documento em oferecer uma base 

comum nacional e orientação para as unidades escolares, cabe notar que a estética 

fundamentalmente está atrelada às outras capacidades para o desenvolvimento 

pleno. 

Evidentemente, a qualidade da educação está ligada ao exercício da cidadania 

que se faz por meio do esclarecimento de todos os que a envolvem. Passa por etapas 

e exige a construção de valores que perpassam o desenvolvimento de todas as 

capacidades humanas no processo de formação. Considera, ainda, a ideia de 

democracia e, no que tange a discussão entre os profissionais da instituição, “escola 

democrática” é a palavra de ordem na sua base para o desenvolvimento. Ainda no 

texto Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais, tem-se, logo 

no início, a seguinte afirmação:  

O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos recursos 
culturais relevantes para a intervenção e a participação responsável na vida 
social. O domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão 
matemática, as coordenadas espaciais e temporais que organizam a 
percepção do mundo, os princípios da explicação científica, as condições de 
fruição da arte e das mensagens estéticas, domínios de saber 
tradicionalmente presentes nas diferentes concepções do papel da educação 
no mundo democrático, até outras tantas exigências que se impõem no 
mundo contemporâneo. (BRASIL, 1997a, p. 27). 

 
 

É possível ir além do mundo contemporâneo afirmando que a exigência em 

todos os tempos está atrelada ao desenvolvimento de padrões estéticos de gosto, de 

beleza; das sensações e apreensões. Aprender está relacionado à vivência do 

educando e sua integração aos grupos para fortalecer atitudes sociopolíticas e 

culturais significando assumir atitudes éticas e construção de um espaço saudável 

solidário e respeitoso sem discriminação.  

O ensino-aprendizagem, também acontece por meio dos sentidos, sendo 

importante explorar a diversidade de metodologias. Elas permitem, por um lado, criar 

estratégias para alcançar a todos os alunos; por outro, fazer com que este aluno se 

sinta importante, desenvolvendo o interesse pelo conhecimento mediante uma relação 

segura entre educador e educando.  

O desenvolvimento de capacidades, como as de relação interpessoal, as 
cognitivas, as afetivas, as motoras, as éticas, as estéticas de inserção social, 
torna-se possível mediante o processo de construção e reconstrução de 
conhecimentos. Essa aprendizagem é exercida com o aporte pessoal de cada 
um, o que explica por que, a partir dos mesmos saberes, há sempre lugar 
para a construção de uma infinidade de significados, e não a uniformidade 
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destes. Os conhecimentos que se transmitem e se recriam na escola ganham 
sentido quando são produtos de uma construção dinâmica que se opera na 
interação constante entre o saber escolar e os demais saberes, entre o que 
o aluno aprende na escola e o que ele traz para a escola, num processo 
contínuo e permanente de aquisição, no qual interferem fatores políticos, 
sociais, culturais e psicológicos. (BRASIL, 1997a, p. 34). 
 
 

Veja-se que conhecimento, afeição, motricidade, conceituação do belo atitudes 

ético-morais entre outros, são conceitos fundamentados num conjunto de 

imbricamento dos saberes possibilitando discussões relacionadas à dignidade 

humana, igualdade em direitos e luta contra as discriminações. “Cabe ao campo 

educacional propiciar aos alunos as capacidades de vivenciar as diferentes formas de 

inserção sociopolítica e cultural”. (1997a, p. 27). A percepção do exercício da 

cidadania tem função fundamental que se desenvolve por meio da valorização 

sociocultural. As diferenças ajudam a ultrapassar, em primeiro lugar, os limites da 

individualidade. Posteriormente, a realização contínua de modo prolongado das 

atividades de socialização. Assim, a educação objetiva definir “[...] em termos de 

capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção 

social, ética e estética, tendo em vista uma formação ampla” (BRASIL, 1997a, p. 47), 

concretizando suas intenções individuais e coletivamente. 

Os fundamentos supracitados estão dispostos como objetivo nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para propiciar intenções que possibilitem ao educando seu 

desenvolvimento integral e capacidades cognitivas. Dessa forma, visam a demonstrar 

sua influência de acordo com as atitudes “[...] em relação às metas que quer atingir 

nas mais diversas situações da vida, vinculando-se diretamente ao uso de formas de 

representação e de comunicação, envolvendo a resolução de problemas, de maneira 

consciente ou não” (BRASIL, 1997a, p. 47). Toda formação está atrelada diretamente 

aos sentidos, captação corporal e mental, sensibilidade para sentir as coisas simples 

ao seu redor e complexas relacionadas à totalidade do mundo, para construção social 

de convivência. Nesse sentido é válida a categorização dos PCN ao afirmar que 

[...] a aquisição progressiva de códigos de representação e a possibilidade de 
operar com eles interfere diretamente na aprendizagem da língua, da 
matemática, da representação espacial, temporal e gráfica e na leitura de 
imagens. A capacidade física engloba o autoconhecimento e o uso do corpo 
na expressão de emoções, na superação de estereotipias de movimentos, 
nos jogos, no deslocamento com segurança. A afetiva refere-se às 
motivações, à autoestima, à sensibilidade e à adequação de atitudes no 
convívio social, estando vinculada à valorização do resultado dos trabalhos 
produzidos e das atividades realizadas. Esses fatores levam o aluno a 
compreender a si mesmo e aos outros. A capacidade afetiva está 
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estreitamente ligada à capacidade de relação interpessoal, que envolve 
compreender, conviver e produzir com os outros, percebendo distinções entre 
as pessoas, contrastes de temperamento, de intenções e de estados de 
ânimo. O desenvolvimento da inter-relação permite ao aluno se colocar do 
ponto de vista do outro e a refletir sobre seus próprios pensamentos. 
(BRASIL, 1997a, p. 47). 

 
 

Dessa maneira, pode-se afirmar que toda proposta na educação carrega em si 

categorias filosóficas, estéticas e teorias cognitivas. Sendo aquelas que se 

desenvolvem por meio da análise no processo de conhecimento, ou, do estudo 

ontológico visando à essência e as potencialidades do ser.  

Além do desenvolvimento dos sentidos para apreensão das coisas, “[...] a 

capacidade estética permite produzir arte e apreciar as diferentes produções artísticas 

produzidas em diferentes culturas e em diferentes momentos” (BRASIL,1997a, p. 47). 

Além disso, corroborando com essa formação, concomitantemente, “[...] a capacidade 

ética é a possibilidade de reger as próprias ações e tomadas de decisão por um 

sistema de princípios segundo o qual se analisam, nas diferentes situações da vida, 

os valores e opções que envolvem”. (1997a, p. 47). Dessa forma, Hühne afirma que 

“[...] há múltiplas manifestações de verdade no tempo histórico de um povo, embora 

ela apareça de modo privilegiado na linguagem da arte”. (HÜHNE, 2006, p. 168). 

Portanto, os princípios partem de um conjunto de atividades validadas internamente 

no plano individual e considera a aplicação no ambiente coletivo realizando a 

autonomia.  

  

 

3.2 ESTÉTICA E AUTONOMIA A PARTIR DA INFÂNCIA 

 

 

“Não pode ser considerada moralmente válida nenhuma ação que degrade o 

homem em suas relações com a natureza, reforce sua opressão pelas relações 

sociais ou consolide a alienação subjetiva”. (SEVERINO, 2012, p. 95). Dessa forma, 

é na infância que se deve começar a apontar caminhos para a autonomia 

comprometida com a unidade entre os seres humanos. Nota-se que, de modo geral, 

a criança/aluno possui ao mesmo tempo, a unicidade peculiar individual que 

desenvolve conceitos para si, em contraposição ao movimento coletivo que implica 

conviver com o todo a sua volta e suas diferenciações, sem perder sua individualidade. 
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Logo, “[...] para que possa refletir, participar e assumir responsabilidades, o aluno 

necessita estar inserido em um processo educativo que valorize tais ações” (BRASIL, 

1997a, p. 61) sendo que esse processo ocorre por meio da liberdade em assumir sua 

autonomia, que novamente se desenrola objetiva e subjetivamente. Do ponto de vista 

da instituição escolar 

[...]a autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos 
pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, 
ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, 
participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger 
princípios éticos, etc. Isto é, a autonomia fala de uma relação emancipada, 
íntegra com as diferentes dimensões da vida, o que envolve aspectos 
intelectuais, morais, afetivos e sociopolíticos. Ainda que na escola se 
destaque a autonomia na relação com o conhecimento — saber o que se quer 
saber, como fazer para buscar informações e possibilidades de 
desenvolvimento de tal conhecimento, manter uma postura crítica 
comparando diferentes visões e reservando para si o direito de conclusão, 
por exemplo —, ela não ocorre sem o desenvolvimento da autonomia moral 
(capacidade ética) e emocional que envolvem autorrespeito, respeito mútuo, 
segurança, sensibilidade, etc. (BRASIL, 1997a, p. 62). 
 
 

O lugar que a estética ocupa na formação percorre longa discussão. “Ela foi se 

organizando ao longo da história ocidental como filosofia da arte explicativa das 

formas da arte”. Mas não é só a relação com a arte que aqui importa refletir. No plano 

educacional, com início na infância, é importante verificar as experiências e as 

relações com o mundo conjuntamente a dimensão criativa que exige observação e 

posicionamento acerca da revelação dos múltiplos sentidos, experiências e 

concepções. Fica evidente a necessidade em explorar os sentidos que desenvolvem 

a sensibilidade da criança, ao mesmo tempo em que ela faz a crítica favorecendo sua 

criatividade, suas potencialidades e a integração para criar autonomia.  

Em cada experiência estética que o educando realiza, principalmente se a 
criatividade estiver implícita, ele expressa os seus sentimentos, a sua 
capacidade intelectual, o seu desenvolvimento físico, a sua sensibilidade 
perceptiva, o seu envolvimento criativo, a sua evolução social e a sua 
consciência estética, pelas potencialidades criativas. (STORI, 2003, p. 44). 
 
 

Apesar de existir há séculos, entre todas as disciplinas, a que mais tardiamente 

foi reconhecida potencialmente na sua condição autônoma foi a Estética. “A partir do 

século XVIII, passou por uma fase de abertura e de crítica, à medida que se 

estabeleceu com Baumgarten como ciência do belo, do conhecimento sensível”. 

(HÜHNE, 2006, p. 22). Desse modo, a estética contribuiu para constituir um saber 

específico sobre “[...] o conhecimento pelos sentidos” (ALVARES, 2012, p. 46) e 
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continua colaborando ao agrupar diferentes saberes das diversas áreas do 

conhecimento para elucidar novas perspectivas. “Essa significação vai ao encontro de 

um entendimento mais abrangente do termo, relacionando a estética não somente à 

arte, mas também à experiência vivida”. (ALVARES, 2012, p. 47). Nesse sentido, 

podemos afirmar que hoje, 

não é somente uma atitude estética de percepção das qualidades artísticas 
de um objeto, nem uma ciência de experimentos, é saber filosófico, reflexivo, 
histórico. É um estudo interpretativo da experiência estética, dos sentimentos 
que despertam nos homens, dos problemas que suscitam na história, dos 
processos de estruturação da obra de arte, das mudanças nas relações 
humanas, nas visões do mundo e das artes. 
 
[...] A estética, hoje, mais livre de princípios, regras e verdades absolutas, 
procura reformular suas concepções, aberta ao que se processa nos campos 
do fenômeno artístico e da experiência estética. (HÜHNE, 2006, p. 22-23). 
 
 

Prevalecendo o que anteriormente foi explicitado, afirma-se que, é a partir da 

autonomia investigativa, seja da arte ou das estruturas que implicam pensar o 

sentimento provocado no observador pelo prazer de um objeto (particular), ou de igual 

forma pelo fenômeno estético (universal no sentido de abrangência), que se 

desenvolve a fruição na educação para a criatividade. “A escola, na sociedade letrada, 

é uma instituição voltada tanto para o desenvolvimento de ser individual, quanto para 

promover o encontro daquilo que é universal no ser humano”. (ALVARES, 2012, p. 

44). Considerando essa vivência escolar, a criança é direcionada para um 

aprendizado democrático. Nesse sentido, é fundamental que haja um sentimento de 

solidariedade e respeito pela individualidade, tomada, aqui, em sentido autônomo de 

construção de saberes e desenvolvimento da própria autonomia. 

A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos 
pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, 
ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, 
participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger 
princípios éticos, etc. Isto é, a autonomia fala de uma relação emancipada, 
íntegra com as diferentes dimensões da vida, o que envolve aspectos 
intelectuais, morais, afetivos e sociopolíticos. (BRASIL, 1997a, p. 62). 
 
 

Cabe estabelecer metas para saber aonde se quer chegar. Entender o 

processo de compreensão que se deseja. “Como fazer para buscar informações e 

possibilidades de desenvolvimento de tal conhecimento, manter uma postura crítica 

comparando diferentes visões e reservando para si o direito de conclusão”. (BRASIL, 

1997a, p. 62). A abertura das fronteiras para fruição da aprendizagem requer 
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emancipação. Na medida em que a criança consegue planejar tarefas simples no 

mundo concreto passa intuitivamente a resolver os pequenos problemas que surgem. 

Nesse caso, o planejamento pode ser relacionado com os brinquedos e brincadeiras 

conjuntamente aos problemas para pensar onde, como e com quem se vai brincar. 

Este, “[...] não ocorre sem o desenvolvimento da autonomia moral (capacidade ética) 

e emocional que envolvem auto-respeito, respeito mútuo, segurança, sensibilidade, 

etc.”. (BRASIL, 1997 a, p. 62). Ainda que sem perceber, a criança desenvolve algum 

tipo de noção sobre estes conceitos articulando discurso e prática, símbolos e 

significados. Igualmente ocorre na vida em família, no convívio social, na escola,  

 
[...] o desenvolvimento da autonomia depende de suportes materiais, 
intelectuais e emocionais. No início da escolaridade, a intervenção do 
professor é mais intensa na definição desses suportes: tempo e forma de 
realização das atividades, organização dos grupos, materiais a serem 
utilizados, resolução de conflitos, cuidados físicos, estabelecimentos de 
etapas para a realização das atividades. Também é preciso considerar tanto 
o trabalho individual como o coletivo-cooperativo. O individual é 
potencializado pelas exigências feitas aos alunos para se responsabilizarem 
por suas ações, suas ideias, suas tarefas, pela organização pessoal e 
coletiva, pelo envolvimento com o objeto de estudo. O trabalho em grupo, ao 
valorizar a interação como instrumento de desenvolvimento pessoal, exige 
que os alunos considerem diferenças individuais, tragam contribuições, 
respeitem as regras estabelecidas, proponham outras, atitudes que propiciam 
o desenvolvimento da autonomia na dimensão grupal. (BRASIL, 1997a, p. 
62). 
 

 

Dimensionar a autonomia que a sensibilidade permite para a realização das 

qualidades estéticas, funda-se precisamente na obtenção de concepções singulares. 

Tudo é aprendizado! “A experiência estética das crianças ainda não possui a grandeza 

que alcança nos adultos. Um pré-escolar, por exemplo, não vê em uma imagem um 

todo diferenciado”. (ALVARES, 2012, p. 36). 

“O universo pede significações, e destituí-lo de signos22 é, de certa forma, não 

pensá-lo”. (CAMARGO, 2008, p. 19). Abstraí-lo, representá-lo para transformá-lo em 

signos, são determinantes para refletir sobre as significações. A criança os conceitua 

para depois substituí-los na medida em que as transformações internas são 

                                                             
22 O fato de as articulações sígnicas não darem conta da imensidão que se lhes apresenta, por 

compreenderem apenas parte daquilo que desejam representar, orienta o homem a se desdobrar em 

suas expressões, testando possibilidades, meios, suportes e caminhos. Desse modo, pensar o universo 

em sua totalidade é algo que se constrói somente em um caráter hipotético, dada a necessidade de 

uma grande abstração, e nos perguntamos se não seria este o caminho proposto por algumas obras 

de arte que parecem denotar, em suas abstrações, supostos vazios. (CAMARGO, 2008, p. 19). 
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ordenadas pelo mundo externo. Essas representações são fundamentais para 

determinação dos significados que o acompanharão por toda vida, assim, aprender 

está atrelado à organização, tanto do pensamento e os símbolos, quanto das 

experiências empíricas socialmente vividas.  

Ao acompanhar o desenvolvimento expressivo da criança percebe-se que 
este resulta das elaborações e sensações, sentimentos e percepções 
vivenciadas intensamente. Por isso, quando ela desenha, pinta, dança, 
encena e canta, o faz com envolvimento, transparecendo toda vivacidade e 
emoção. (STORI, 2003, p. 50). 
 
 

A criança vive numa sociedade onde todas as coisas e pessoas colaboram 

concomitantemente na determinação do seu ser, dos valores, escolhas, gostos que 

implicam as relações éticas e estéticas; isto é, “[...] a mídia, a família, a igreja, os 

amigos, são também fontes de influência educativa que incidem sobre o processo de 

construção de significado desses conteúdos” (BRASIL, 1997a, p. 39). Nesse sentido, 

[...] se a aprendizagem for uma experiência de sucesso, o aluno constrói uma 
representação de si mesmo como alguém capaz. Se, ao contrário, for uma 
experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá a se transformar em 
ameaça, e a ousadia necessária se transformará em medo, para o qual a 
defesa possível é a manifestação de desinteresse. (BRASIL, 1997a, p. 38). 
 
 

Não significa que estes valores são pré-determinados, antes, e tão somente, é 

preciso definir a melhor opção em relação às demais para consolidar sua autonomia. 

No âmbito escolar,  

[...] se o projeto educacional exige ressignificar o processo de ensino e 
aprendizagem, este precisa se preocupar em preservar o desejo de conhecer 
e de saber com que todas as crianças chegam à escola. Precisa manter a 
boa qualidade do vínculo com o conhecimento e não destruí-lo pelo fracasso 
reiterado. Mas garantir experiências de sucesso não significa omitir ou 
disfarçar o fracasso; ao contrário, significa conseguir realizar a tarefa a que 
se propôs. Relaciona-se, portanto, com propostas e intervenções 
pedagógicas adequadas. (BRASIL, 1997a, p. 39). 
 
 

Finalmente, a criança evidencia aspectos de sua vivência individual no 

ambiente coletivo de acordo com as essências clarificadas e ampliadas por meio de 

sua prática. “Para serem criadoras as crianças não precisam demonstrar habilidades”. 

(STORI, 2003, p. 50). Se os objetos artísticos estiverem a sua disposição para 

internalizar suas qualidades, ela certamente vai desenvolver mais facilmente sua 

criatividade. “As crianças expressam-se exteriorizando as suas manifestações 

interiorizadas, que formam um repertório constituído de elementos cognitivos e 
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afetivos”. (2003, p. 50). A criança carrega um valor em si, de modo que na sua 

formação as contingências escolares e familiares são validadas de acordo com a 

mediação histórica, cultural e social, entrelaçada as circunstâncias factuais e, ao 

desenvolvimento da mente e do corpo. Ela não carrega uma verdade absoluta, apenas 

vive, esse viver é autônomo. 

 

  

3.3 ESTÉTICA E ARTE NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

 

De acordo com Norberto Stori “[...] desenvolver sentimento estético significa 

educar a sensibilidade de uma pessoa para experiências perceptivas, intelectuais e 

emocionais”. (2003, p. 44). Observe-se que ao mesmo tempo em que se desenvolveu 

um arcabouço de conhecimentos a partir da sensibilidade, a efemeridade foi o meio 

pelo qual, muitas vezes, o olhar menos cuidadoso, se convenceu de que não havia 

grande importância no desenvolvimento e no reconhecimento da disciplina para 

formação humana. Equívoco! O estudo da estética é a cura para esse olhar turvo, 

antídoto para a insensibilidade. A partir dela enreda-se o conhecimento do belo e do 

feio, o esplendor liberta-se da fugacidade fazendo brilhar o que potencialmente é 

perene de acordo com o gosto individual, sem preconceitos desde a infância. “A arte 

pode significar uma atitude em relação à existência, um modo de formular nossos 

sentimentos e nossas emoções. É o meio pelo qual nossa sensibilidade, em relação 

às experiências vivenciais, é intensificada e refinada”. (2003, p. 47). 

Considerando a orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em sua 

introdução sobre a caracterização da arte, afirma:  

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e 
da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 
sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação 
de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas. (BRASIL, 1997b, p. 19). 
 
 

Exercitar-se integralmente, corpo e pensamento; objetividade e subjetividade; 

imaginação e raciocínio; formas e números, concreto e abstrato, dialeticamente 

determinam dois movimentos, o primeiro deles é a ordenação que se realiza na arte 

por meio das criações artísticas. É o fazer, executar, criar. A segunda se desdobra no 
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sentimento pelo que foi criado. Sentir, apreciar, evitar, gostar, desvelar entre muitos 

outros.  

A educação é arte na medida em que pretende despertar em cada aluno o 

potencial criador e a relação com as demais áreas do conhecimento. A arte é 

educativa quando desenvolve a imaginação para resolução de problemas, seja no 

âmbito escolar com as diversas áreas do conhecimento ou, no plano familiar e social 

quando traz respostas criadoras para solucionar problemas diversos.  

A criatividade, [...] está se tornando um elemento de grande valor para as 
diversas áreas do conhecimento, principalmente porque o homem quer cada 
vez mais desvendar os mistérios, o desconhecido. A criatividade sempre foi 
a força propulsora da humanidade. (STORI, 2003, p. 48). 
 
 

Estabelecer relações entre os saberes torna-se mais fácil para quem 

desenvolve algum tipo de arte no dia a dia, pois, a sensibilidade e a imaginação 

realizam em todo o tempo experiências diversas, favorecendo a criatividade. Essa, 

por sua vez, pode ser aplicada em todo tempo em tudo que é proposto, seja nas 

questões que envolvem as disciplinas escolares ou, de igual modo na vida pessoal, 

social e familiar. 

Num plano mais amplo, “A arte de cada cultura revela o modo de perceber, 

sentir e articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações 

entre os indivíduos na sociedade”. (BRASIL, 1997 b, p. 19). Portanto, abre espaço para 

viver as diferenças, com olhar significativo para pessoa humana, conjuntamente a 

compreensão e alteridade que visam resolver os problemas sociais. O devir ajusta as 

ações de modo que, “[...] criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é 

condição fundamental para aprender”. (1997b, p. 19). Por outro lado,  

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem 
limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos 
à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das 
cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida. (BRASIL, 
1997b, p. 19). 
 
 

A arte está em tudo. “As práticas sociais humanas são modeladas pelas 

emoções e determinadas a partir de sistemas de valores, que diferem de cultura para 

cultura.” (ÁLVARES, 2012, p. 78). Envolvem o conhecimento que temos sobre um 

passado distante e outro mais recente revelando a produção artística e cultural de 

todos os tempos. “A área que trata da educação escolar em artes tem um percurso 
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relativamente recente e coincide com as transformações educacionais que 

caracterizaram o século XX em várias partes do mundo”. (BRASIL, 1997b, p. 20). A 

centralidade não estaria apenas na transmissão de conteúdos conforme a educação 

tradicional, pesquisas elaboradas no início do século passado mostram que “em vários 

campos das ciências humanas trouxeram dados importantes sobre o desenvolvimento 

da criança, sobre o processo criador, sobre a arte de outras culturas”. (BRASIL, 1997 

b, p. 20). O conhecimento sensível está ligado ao saber totalizante como 

experimentação por meio dos sentidos; pela subjetividade e imaginação que 

atravessa a racionalidade; pelo processo simbólico das apreensões. Nesse sentido, 

afirma-se que as áreas do conhecimento estão interligadas para se completarem 

conforme descrição nos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

[...] na confluência da antropologia, da filosofia, da psicologia, da psicanálise, 
da crítica de arte, da psicopedagogia e das tendências estéticas da 
modernidade surgiram autores que formularam os princípios inovadores para 
o ensino de artes plásticas, música, teatro e dança. Tais princípios 
reconheciam a arte da criança como manifestação espontânea e auto-
expressiva: valorizavam a livre expressão e a sensibilização para a 
experimentação artística como orientações que visavam o desenvolvimento 
do potencial criador, ou seja, eram propostas centradas na questão do 
desenvolvimento do aluno. (1997 b, p. 20). 

 
 

A imaginação é uma chave para o enriquecimento das potencialidades, pois ela 

organiza o presente com o passado e projeta o futuro. Cria e recria a partir das novas 

apreensões num processo de enredamento que considera o que passou há tempos 

tendo sido resgatado pela memória. Assim, “[...] a recriação é uma experiência 

estética eminentemente pessoal que decorre do processo imagístico. Só que não é 

produto necessariamente de um fazer técnico, mas de um contemplar, participar, 

interagir”. (HÜHNE, 2006, p. 34). O artista vislumbra possibilidades, mergulha na 

imaginação para criar mundos diferentes. Seu texto é a obra de arte, seja ela qual for. 

Poesia, pinturas, encenação, objetos de arte e tudo que estiver abarcado  

 
[...] no processo de conhecimento artístico, do qual faz parte a apreciação 
estética, o canal privilegiado de compreensão é a qualidade da experiência 
sensível da percepção. Diante de uma obra de arte, habilidades de 
percepção, intuição, raciocínio e imaginação atuam tanto no artista quanto no 
espectador. Mas é inicialmente pelo canal da sensibilidade que se estabelece 
o contato entre a pessoa do artista e a do espectador, mediado pela 
percepção estética da obra de arte. (BRASIL, 1997b, p. 29). 
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“Cabe a imaginação, através de um esquema de interpretação, possibilitar a 

estruturação da percepção estética, à medida que estabelece a ligação entre o sujeito 

e o objeto”. (HÜHNE, 2006, p. 37). Não é um – deixar fazer sem objetivo – antes, – 

um fazer sem deixar o objetivo. Este, não é fixado pelo conhecimento, mas, 

desenvolve e aprende o conhecimento, potencializa as formas complexas e relaciona 

a contribuição de cada uma delas. No Brasil,  

 
[...] o ensino de Arte é identificado pela visão humanista e filosófica que 
demarcou as tendências tradicionalista e escolanovista. Embora ambas se 
contraponham em proposições, métodos e entendimento dos papéis do 
professor e do aluno, ficam evidentes as influências que exerceram nas ações 
escolares de Arte. Essas tendências vigoraram desde o início do século e 
ainda hoje participam das escolhas pedagógicas e estéticas de professores 
de Arte. (BRASIL, 1997 b, p. 22). 
 
 

A partir da reflexão estética na arte, podemos verificar o pluralismo de ideias 

existentes no mundo, pontuar as diferenças e construir tendências que oportunizam 

transformações essenciais na formação escolar. A música depõe a favor dos fatores 

múltiplos na aprendizagem, afinal, o que é a música de vários instrumentos 

completamente distintos para um maestro? Música! Mas, não se pode deixar de 

considerar que para transformar-se em música, passou por um longo processo de 

maestria em sua realização. Cada instrumento precisou ser afinado, os momentos de 

treinamento executados, as harmonias encontradas para que a realização da música 

ocorresse plenamente. Assim, não só a música, mas toda forma artística colabora 

com a formação dentro da escola ou nos recônditos da existência. Num passado mais 

recente no Brasil,  

[...] no período que vai dos anos 20 aos dias de hoje, faixa de tempo 
concomitante àquela em que se assistiu a várias tentativas de se trabalhar a 
arte também fora das escolas, vive-se o crescimento de movimentos 
culturais, anunciando a modernidade e vanguardas. Foi marcante para a 
caracterização de um pensamento modernista a “Semana de Arte Moderna 
de São Paulo”, em 1922, na qual estiveram envolvidos artistas de várias 
modalidades: artes plásticas, música, poesia, dança, etc. (BRASIL, 1997b, p. 
23). 
 
 

Em conformidade com as artes, a educação musical apropria-se de jogos, 

utiliza instrumentos de percussão, rodas e brincadeiras que procurava investigar a 

audição, o ritmo, “[...] a expressão corporal e a socialização das crianças que são 

estimuladas a experimentar, improvisar e criar”, portanto,  
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Em artes plásticas, acompanhou-se uma abertura crescente para as novas 
expressões e o surgimento dos museus de arte moderna e contemporânea 
em todo o País. A encenação do “Vestido de Noiva” (1943), de Nelson 
Rodrigues, introduz o teatro brasileiro na modernidade. Em música, o Brasil 
viveu um progresso excepcional, tanto na criação musical erudita, como na 
popular. Na área popular, traça-se a linha poderosa que vem de Pixinguinha 
e Noel Rosa e chega, hoje, ao movimentado intercâmbio internacional de 
músicos, ritmos, sonoridades, técnicas, composição, etc., passando pelo 
momento de maior penetração da música nacional na cultura mundial, com a 
Bossa Nova. (BRASIL, 1997 b, p. 23). 
 
 

Essa integração sugere importante passo na formação estudantil. São essas 

manifestações que promovem a homogeneidade nas disciplinas, mantendo as 

diferenças particulares do alunado. As aproximações são importantes para continuar 

o caminho em direção à outra realidade mais abrangente, livre de hierarquias 

disciplinares que valorizam um único caminho para o conhecimento. “O conhecimento 

é o instrumento fundamental para oferecer referências na condução da existência 

humana. Referências são necessárias na prática produtiva, política e cultural”. 

(SEVERINO, 2012, p. 91). 

 
É na experiência que nasce o conhecimento. O conhecimento não adquire 
sentido se não estiver relacionado às coisas humanas. A construção desse 
conhecimento se faz por meio de uma leitura dialética da realidade, leitura 
que transcende o ver ingênuo e assume o olhar deliberado, uma postura 
investigativa e crítica. (ÁLVARES, 2012, p. 71). 
 
 

Uma vez que se desfazem as hierarquias, valoriza-se o conhecimento, 

habilitando todas as coisas como fonte de saberes. Uma imagem, uma qualidade de 

liso ou de peso do objeto, um som, uma textura, o movimento, o acender e apagar de 

luzes, uma densidade, o cheiro, o gosto, coisas que se harmonizam outras que se 

opõem paradoxalmente. Os parâmetros curriculares apontam isso tudo como 

percepção estética significativa, ou seja, como fonte de conhecimento, e ainda, 

sinalizam que a transição difundida no Brasil para o século XXI, a partir das ações e 

interferência proporcionou “[...] melhoria do ensino e da aprendizagem de arte”. Por 

se tratar “[...] de estudos sobre a educação estética, a estética do cotidiano, 

complementando a formação artística dos alunos”. (BRASIL, 1997b, p. 25). E quando 

relaciona a arte à ciência, pontua:  

Nos séculos que se sucederam ao Renascimento, arte e ciência eram cada 
vez mais consideradas como áreas de conhecimento totalmente diferentes, 
gerando uma concepção falaciosa, segundo a qual a ciência seria produto do 
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pensamento racional e a arte, pura sensibilidade. Na verdade, nunca foi 
possível existir ciência sem imaginação, nem arte sem conhecimento. Tanto 
uma como a outra são ações criadoras na construção do devir humano. O 
próprio conceito de verdade científica cria mobilidade, torna-se verdade 
provisória, o que muito aproxima estruturalmente os produtos da ciência e da 
arte. (BRASIL, 1997 b, p. 27). 
 
 

Dessa forma, infere-se, a partir da análise de aperfeiçoamento da educação na 

arte, por meio da estética e da reflexão sobre a ciência, que a finalidade é criar novos 

paradigmas onde a dialética prevaleça como objetivo que relacione os dois conceitos. 

“Assim, a distinção entre arte e ciência pode ser entendida mais naquilo que as 

aproxima do que no que as separa”. (CAMARGO, 2008, p. 22). Uma contém a outra, 

isto é, a completude da ciência ocorre nas descobertas que refletem o mundo das 

artes. A arte por vezes revelou mistérios envoltos pela natureza intuitivamente. O 

maior exemplo está contido na criação da linguagem pelo ser que a pronuncia. Para 

Bakhtin “o valor estético se realiza no momento em que o contemplador está dentro 

do objeto contemplado” (BAKHTIN, 2011, p. 58); movimento dialético entre objeto 

estético e vida interior, vida interior e o valor estético.  

 
Apenas um ensino criador, que favoreça a integração entre a aprendizagem 
racional e estética dos alunos, poderá contribuir para o exercício conjunto 
complementar da razão e do sonho, no qual conhecer é também maravilhar-
se, divertir-se, brincar com o desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, 
trabalhar duro, esforçar-se e alegrar-se com descobertas. (BRASIL, 1997b, 
p. 27). 
 
 

Por fim, “[...] não é possível travar uma jornada pela educação deixando de lado 

o sentir, o amar, pois são estas ferramentas que permitirão que o sucesso e o crescer 

das crianças rumo ao desenvolvimento da cidadania seja possível”. É questão sine 

qua non, que a dormência seja substituída por sonhos. “São os sonhos, aliados ao 

desejo, que nos impulsionam pelos mares desconhecidos que nos conduzirão ao 

porto de nosso sucesso”. (STORI, 2003, p. 203). Sem outra pretensão que não seja 

educar, sensibilizar, sentir, demonstrar, rompendo assim com toda rigidez das normas 

de ensino.  
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4 ROUSSEAU, A INFÂNCIA E A ESTÉTICA 

  

 

Neste capítulo, pretende-se explicitar elementos de cunho estético, expressos em sua 

proposta educativa do menino Emílio. Fundamentado na educação da natureza e 

desenvolvendo suas máximas a partir dela, Rousseau entende que a criança por meio da 

sensibilidade conheça os limites que a vida apresenta desde o nascimento, para que ao final 

seu projeto educacional seja realizado. Embora o autor trace vinte e cinco anos para 

conclusão total deste projeto, limitaremos nosso estudo sobre o menino Emílio até os doze 

anos, tendo em vista a primeira fase de 0 a 2 anos, e a segunda de 2 a 12 anos, isto é, o final 

da infância. 

Dessa forma, serão apresentados, primeiramente, os conceitos para se educar a 

criança considerando a educação natural e, num segundo momento, será pontuado um breve 

relato sobre o século XVIII, a educação e o Iluminismo. Portanto, os apontamentos sobre as 

diferenças do estado natural e o civil. “A infância – natural por definição – principia desde cedo 

a ser degenerada pela nódoa de uma sociedade de máscaras e constrições. A 

espontaneidade seria vedada em um modelo de educação pautado pela vigilância do social 

sobre o natural”. (BOTO, 1996, p. 28). Para tanto, Rousseau vai lapidando essa educação 

como um artífice, o que remete para última parte, a qual a educação natural responde 

questões relativas ao aprendizado infantil. 

Há de se verificar que o século XVIII pensa a multiplicação do conhecimento, e “a 

valorização dada ao homem de letras faz-se diretamente em consonância com a exaltação 

do progresso das ciências e das artes” (1996, p.  46). À vista disso, [...] a arte constitui de 

fato o espaço no qual se enfrentam e se enlaçam, de maneira privilegiada, todos os 

aspectos contraditórios, até mesmo antagonistas, da atividade humana, ao mesmo 

tempo intelectual e material. (JIMENEZ, 1999, p. 35). 

Primeiramente, cabe pontuar que a Filosofia não é uma reprodução de 

conceitos fixos que se constituíram como um cabedal imutável. O desenvolvimento do 

pensamento filosófico é contínuo. Filosofia é movimento. Logo, sua definição não 

pertence à coletânea dos conhecimentos previamente estabelecidos numa 

linearidade histórica, por isso Rousseau inicia o prefácio afirmando não lhe agradar 

encher um livro com coisas que todos sabem. (2014, p. 3-5). Denunciando 

primeiramente seus contemporâneos que se ocupavam em dar as mesmas respostas 
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para problemas antigos da educação23, em seguida, ele mostra de antemão a prática 

e admissibilidade do seu projeto se aplicado na formação das crianças desde o 

nascimento.  

Em segundo lugar, há na proposta de educação rousseauniana a necessidade 

de não perturbar sua ordem natural como meio de se evitar a degeneração, segundo 

o filósofo, os preconceitos, a autoridade, a necessidade, o exemplo, todas as 

instituições sociais em que estamos submersos, (ROUSSEAU, 2014, p. 7) pressionam 

a natureza deformando todos desde a infância. Por isso, o autor demonstrará, no 

processo, nas manifestações e vivências do Emílio24, uma educação diferenciada para 

se entender a criança e as fases que ela passa até que se torne adulta. 

A vida do menino Emílio é uma construção subjetiva, contudo, os conceitos 

desenvolvidos a partir dele, são objetivos. Tal perspectiva intenciona preservar o aluno 

de qualquer condução estabelecida como verdade ou virtude, dos vícios e dos 

preconceitos, pensando a educação de forma negativa. Explica Almir Paulo dos 

Santos: 

É necessário tratar a infância de acordo com sua idade, e deixá-la em contato 
com a natureza, sem promessas, sem adulações. Por meio da experiência, a 
criança desenvolverá a sensibilidade para discernir entre o que são as 
necessidades legítimas e as necessidades supérfluas que corrompem o 
caráter. (2011, p. 78). 
 
 

Conforme as afirmações feitas até aqui, a natureza até certo ponto, segundo 

Rousseau, guiará os fundamentos de seu projeto de educação, sendo esses a 

sustentação para o resgate de parte da bondade natural25 outrora corrompida pela 

vida em sociedade.  

                                                             
23 Depois de Rousseau, a pedagogia tomou decididamente outro curso: tornou-se sensível a toda uma 

série de problemas antes considerados marginais e substancialmente ignorados; além disso, ligar-se a 

Rousseau era uma referência obrigatória de todo pedagogo posterior, seja para associar-se às teses 

do genebrino (...), seja para opor-se frontalmente ao seu libertarismo e ao seu radical antinocionismo 

(...). Rousseau é de fato uma chave mestra do pensamento pedagógico e, além disso, é o primeiro 

artífice do seu mais inquieto e contraditório percurso contemporâneo. (SOËTARD, 2010, p. 62-63). 

24 Emílio é um aluno imaginário, assim Rousseau supõe a idade, saúde, conhecimentos, talentos 

convenientes, os quais servirão para trabalhar sua educação e conduzi-lo desde o nascimento até a 

vida adulta, de modo que passando por todas as dificuldades, ele não precise de ninguém para guiá-

lo, mas somente, seu próprio conhecimento apreendido na infância e aprendido o mais naturalmente 

possível. (ROUSSEAU, 2014, p. 29 e 30). 

25 Natalia Maruyama explica: “A existência do estado de natureza só pode ser conjectural. Rousseau 

insiste, [...], que se trata de uma hipótese a respeito do que os homens poderiam ser ou poderiam viver 
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[...] o caminho que Rousseau teve de percorrer antes de conseguir expressar 
de forma puramente conceitual as experiências básicas pessoais das quais 
sempre partiu, e expô-las no contexto de uma doutrina filosófica objetiva. A 
elaboração e justificação rigorosamente sistemática desta doutrina não foi a 
meta almejada por ele nem ele se sentia à sua altura. “Os sistemas de todas 
as espécies” – assim escreveu certa vez em uma carta – Entrego-me à 
impressão do momento sem resistências e sem escrúpulos; e posso fazer 
isso, pois estou certo de que minha alma ama apenas o bem. Todo o mal que 
fiz na vida adveio da reflexão, enquanto o pouco de bom que pude fazer eu o 
fiz por impulso”. (CASSIRER, 1999, p. 120). 
 
 

Em terceiro lugar, trata-se de analisar a educação a partir do conceito de 

estética existente na obra do autor genebrino. Com efeito, essa educação carrega em 

sua gênese a sensibilidade como aporte do ato criador, de acordo com o qual os que 

pensam por si e vivem objetivamente suas descobertas são verdadeiramente bem-

educados. Rousseau distingue, assim, três tipos de educação: a educação das coisas, 

a educação dos homens e a educação da natureza. Como essa última se apresenta 

de forma livre, é necessariamente ela que encaminha o papel sensível e, portanto, 

estético no desenvolvimento da educação sendo que o seu início ocorre a partir do 

nascimento. 

Caracterizar a relação existente entre a Filosofia, a Estética e a Educação, 

expressa a aquisição de um significado acerca dos elementos que os unificam. Há 

muitos trabalhos dentro dessa premissa e o campo da Filosofia da Educação 

inevitavelmente decorre da temática que a envolve como um todo. De modo geral, a 

educação busca capacitar o ser humano com conhecimento e ações práticas para 

modificar o seu meio existencial. Conforme afirmação de Severino (2012), “[...] é uma 

práxis26 fecundada pela significação simbólica resultante da atuação subjetiva. Ela 

consolida a condição humana dos indivíduos quando contribui para sua integração no 

universo do trabalho, da sociedade e dos símbolos”. (p. 84).  

Não obstante essa afirmação, a educação sendo práxis consolida em sua 

gênese elementos filosóficos completando-se. Para Marcos Lorieri: “A Educação é 

uma das práticas humanas que se propõe a ajudar os seres humanos a se tornarem, 

cada vez melhores pessoas” (LORIERI et al, 2017, p. 84) e, mais adiante, ele afirma 

                                                             
se fossem abandonados a eles mesmos. [...], notadamente com o conceito do estado de natureza 

tomado nesse sentido hipotético e estritamente lógico, buscamos menos a verdadeira origem do que a 

Natureza das coisas.” (MARUYAMA, 2005, p. 413). 

26 Práxis pode ser entendida como uma prática. “A prática é a substância do existir. Somos aquilo que 

nós fazemos ao agir”. (SEVERINO, 2012, p. 13).  
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que tudo isso exige de cada ser humano reflexão filosófica e, em especial, dos seres 

humanos que se propõem a desenvolver ações intencionalmente, isto é, buscando 

respostas acerca da complexa vida em sociedade e dos diversos campos que a 

compõem. Lorieri pontua da seguinte forma: 

 
 
A Filosofia é uma necessidade para todas as pessoas porque é através dela, 
especialmente, mas não só, que elas podem produzir, de uma maneira 
reflexiva, crítica, metódica e profunda, algum significado, algum sentido, para 
suas existências, o que engloba produzir algum significado ou sentido para a 
realidade de que fazem parte (...). Inclui também, produzir significado ou 
sentido para suas ações, para o esforço de busca de conhecimentos, para o 
esforço de dizer da “vida-com-os-outros” e da necessidade, ou não, da 
regulação dessa vida em comum etc. (2017, p. 90). 
 
 

Importa esclarecer que apesar da estética “[...] carregar o estigma de possuir 

um valor menor em relação a outras esferas do pensamento, tem sido, desde a 

Antiguidade Clássica, objeto de estudo dos pensadores que fundamentam a atividade 

humana”. (ÁLVARES, 2012, p. 22). Por aproximação investigativa, é possível inferir 

que a filosofia analogamente sempre foi vítima de preconceito.  

Relacionado ao tema central, “[...] o objeto de arte enquanto obra de arte tem 

uma essencialidade que o caracteriza, ele é uno, mas revela uma tensão entre o 

material e a forma criando uma linguagem singular” (HÜHNE, 2006, p. 25). Seu objeto 

de estudo é originalmente a arte extensiva, a criatividade de acordo com a finalidade 

para a qual foi designada, ou seja, criação para provocar sensação, emoção, 

harmonia, alegria, crítica, juízo, comportamento etc. Por estar associada à abstração, 

juízo de gosto e fruição, sua manifestação é desvalorizada, tendo em vista sua 

estrutura que desafia a imaginação.  

 
 
A estética enquanto saber estuda a obra de arte, os processos de criação, os 
padrões de beleza e de gosto, e as condições culturais que formam um artista 
num determinado momento histórico, com seu modo peculiar de estar no 
mundo, a sentir, perceber, imaginar, intuir, representar e a recriar obras. 
Todavia, a estética como disciplina não ensina o artista a trabalhar com 
nenhuma arte. Não tem necessariamente comprometimento com os 
conhecimentos da materialidade e das técnicas de criação das várias artes. 
(HÜHNE, 2006, p. 26). 
 

Desenvolver os conceitos de estética de cunho filosófico a partir de uma obra 

extensa como o Emílio se tornaria tarefa delicada, caso fosse utilizada por completo. 

O que pode ser encontrado de estética no Emílio de Rousseau? Por se tratar de uma 
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reflexão sobre a infância, foi estabelecido um recorte nos dois primeiros livros, a 

despeito do conteúdo dos demais que também desenvolvem temas ligados à estética.  

Há quem o defenda como um tratado sobre educação, isto é, uma coletânea 

das reflexões do autor sobre ela; logo, as interpretações se desdobraram em duas 

fundamentações, sendo a primeira referenciada a um tratado eminentemente político, 

e a segunda uma renovação dos parâmetros do ensino e da pedagogia27. 

O clássico foi dividido em cinco livros, sendo possível, na medida que o autor 

apresenta os conceitos e argumentos, estabelecer as relações da criação e o 

desenvolvimento da criança conjuntamente aos conceitos estruturantes na base da 

discussão sobre Educação, Filosofia e Estética. Nesse sentido, a proposta é de um 

olhar cuidadoso tanto da objetividade quanto da subjetividade das partes, pois elas 

contêm o todo no pensamento rousseauniano, de igual forma, o todo de sua obra, 

determina as muitas partes que implicam a formação do homem. 

A obra do autor genebrino foi desenvolvida a partir da ideia defendida em 

relação ao estado de natureza do homem, ou seja, cada particularidade do seu 

pensamento está enredada na passagem do homem natural para o homem em 

sociedade de forma fictícia. Sempre que houver uma defesa sobre qualquer conceito, 

primeiramente, este, deve se fundamentar no constructo da naturalidade – o bom 

selvagem. Dentro dessa ótica, Ernest Cassirer explica:  

 
 
Rousseau não foi o único nem o primeiro no século XVIII a cunhar o lema: 
“Volta à natureza. Ao contrário, ele era ouvido por todo lado nas mais 
diferentes variações. Recolhiam-se com fervor todas as descrições dos 
costumes dos povos primitivos; cada vez mais se procurava enriquecer a 
própria visão das formas de vida primitivas. E de mãos dadas com esse novo 
saber criado essencialmente a partir de relatos de viagens surge um novo 
sentimento. (...) Quando Rousseau escreveu a Discurso sobre a origem da 
desigualdade, este movimento já estava em pleno curso, mas ele próprio 
quase não se mostra tocado por ele. Logo no início desse escrito, declara de 
maneira inequívoca que não pretendeu nem pôde fazer uma descrição de um 
estado primitivo da humanidade historicamente demonstrável. (1999, p. 50-
51). 
 
 

                                                             
27 Esse apontamento foi feito por Carlota Boto em A invenção do Emílio como conjectura: opção 

metodológica da escrita de Rousseau, onde a autora propõe que o livro não é um tratado somente 

sobre educação, antes uma busca do autor em explicitar os “[...] vestígios do homem em estado de 

natureza” e ainda, denunciar “o descaso de sua época relativamente à figura da criança. (BOTO, 2010, 

p. 209). 
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Em conformidade com a pesquisa, seguem-se alguns apontamentos28 sobre as 

principais fases descritas por Rousseau. No livro III, o estudo das coisas e o 

aprendizado por meio do desejo e do prazer. A educação humana pelas coisas, em 

seguida no tratado de educação natural, ao falar da necessidade de livros aponta um 

em especial. “Qual é, então, esse livro maravilhoso? Será Aristóteles? Será Plínio? 

Buffon? Não, é Robinson Crusoé”. (ROUSSEAU, 2014, p. 244). No final escreve sobre 

as ideias: sensações e julgamento. “No começo, nosso aluno só tinha sensações, e 

agora tem ideias; ele apenas sentia, agora julga”. (2014, p. 275). O exemplo do bastão 

na água. 

O livro IV é o mais longo e no início ele fala de um duplo nascimento: “para 

existir e para viver.” (2014, p. 285). Sobre o sexo: o despertar sexual é condicionado 

pela vida social. A piedade: A sociabilidade vem da necessidade, da fraqueza. “A 

fraqueza do homem torna-o sociável e nossas misérias comuns levam nossos 

corações à humanidade; (...) se cada um de nós não tivesse nenhuma necessidade 

dos outros, não pensaria em unir-se a eles”. (2014, p. 301). Experiência da piedade. 

O amor-próprio, definições sobre a virtude e a justiça. A religião e a moderação das 

paixões pela ideia de Deus. “Para nós, existir é sentir; nossa sensibilidade é 

incontestavelmente anterior à nossa inteligência, e tivemos sentimentos antes de ter 

ideias. Seja qual for a causa de nosso ser, ela proveu à nossa conservação dando-

nos sentimentos”. (2014, p. 411). Profissão de Fé do Vigário de Saboia e toda 

discussão acerca dos sentidos e das máximas morais. A entrada na sociedade: sexo 

e pacto, Sofia, definição de gosto como valor da vida. “O homem de gosto e realmente 

voluptuoso não tem o que fazer com a riqueza; basta-lhe ser livre e senhor de si. 

Quem goza de saúde e não carece do necessário, se tirar do coração os bens da 

opinião, será bastante rico”. (2014, p. 513). 

Depois de tudo, a análise final do livro é que foi feito “um ser ativo e pensante; 

para terminar o homem, só nos resta fazer um ser amoroso e sensível, isto é, 

aperfeiçoar a razão pelo sentimento”. (SOËTARD, 2010, p. 44-45). Dessa forma, o 

livro V é um tratado acerca de Sofia, que é a mulher. De igual modo é o encerramento 

da educação para Emílio, o projeto de casamento, viagens, vida conjugal, onde o autor 

traça parâmetros próprios de sua época para sua educação. “Para se instruir, não 

                                                             
28 Consulta à tradução feita da obra “Introduction à l’Emile” de Jean-Jacques Rousseau, Paris, PUF, 

1995, P. 325 a 336 pela Profa. Dra. Maria de Fátima Simões Francisco. 
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basta percorrer os países; é preciso viajar. Para observar, é preciso ter olhos e voltá-

los para o objeto que se quer conhecer”. (2014, p. 667). Anúncio do nascimento 

próximo de uma criança no encerramento.  

Não se pretende, portanto, esgotar o assunto antes, desenvolver provocações 

acerca do tema, muitas vezes marginalizado por pessoas menos sensíveis à 

educação infantil. O encadeamento das ideias que afirma que o início da educação 

dá-se pela sensibilidade clarifica-se na medida em que entendemos as primeiras 

afirmações de Rousseau sobre o aprendizado da criança que acontece segundo ele, 

antes mesmo dela saber que está aprendendo. Dessa forma, é preciso observar suas 

necessidades como fortalecimento da rudeza natural, sem viciá-la com o convívio 

social apenas acompanhando sua aprendizagem. “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” (ROUSSEAU, 2014, p. 

26) Posteriormente ele afirma: “Dais um preceptor para vosso filho quando já está 

formado; eu quero que ele tenha um antes de nascer” (2014, p. 31). Ela é, nesse 

sentido, um tipo de educação conduzida, marcada pela afirmação de que este 

preceptor “[...] não deve dar preceitos, e sim fazer com que eles sejam encontrados”. 

(2014, p. 31). Dessa forma, Cassirer aponta: “[...] o que Rousseau nega 

categoricamente é o poder educacional do exemplo” (1999, p. 117).  

O autor do livro A questão Jean-Jacques Rousseau, classifica o Emílio como a 

obra “mais paradoxal” de Rousseau. Essa característica torna-se pré-requisito quando 

cuidadosamente o autor genebrino afasta seu Emílio de qualquer contato com a 

sociedade “e com suas formas de vida, e, em vez disso, cerca-o uma grande imagem 

fictícia, uma espécie de fantasmagoria social que o educador cria para ele 

artificialmente como por encanto.” (CASSIRER, 1999, p. 114).  

 
 
E o peculiar aí é, e continua sendo, que todo esse sistema das ficções sociais 
erigido penosamente não vai servir a nenhum outro objetivo a não ser à 
verdade. Ele deve livrar o discípulo do caráter antinatural das convenções 
sociais e reconduzi-lo à simplicidade e à singeleza da natureza. Mas não é 
agir supremamente contra a natureza quando, desta maneira, escondemos 
da criança a ordem existente das coisas? E, por outro lado, essa tentativa 
não está desde o princípio condenada à impotência? Na realidade, o 
educador vê-se obrigado a cada passo a não somente suportar em silêncio a 
realidade que ele cuidadosamente queria afastar dos olhos do discípulo, mas 
também a evoca-la a fim de fazê-la servir ao seu objetivo. Exige-se e utiliza-
se essa ajuda de fora nos pontos de transição decisivos do desenvolvimento 
espiritual e moral – pensemos, por exemplo, na conversa entre Emílio e o 
jardineiro cujo objetivo é transmitir-lhe e fazê-lo entender o primeiro conceito 
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de propriedade. Desse modo, por fim, o fanático amor à verdade, que deveria 
conduzir esse sistema de ensino, degenera em um sistema estranhamente 
complicado de ilusões e de truques pedagógicos cuidadosamente calculados. 
(1999, p. 114). 
 
 

É justamente por conta de um formato uniformizador que Rousseau descola a 

formação coletiva da universal. No coletivo, os homens se movimentam socialmente 

e aprendem a ser o que os outros são, sucumbindo à sua moral, aos costumes, aos 

julgamentos e preconceitos. “Educar não é doutrinar: nem moralmente, através da 

religião, nem intelectualmente, por meio de livros” (DOZOL, 2006, p. 82). Se assim 

fosse, deixariam de exercitar sua autonomia. “O plano educacional do Emílio pretende 

impedir essa decadência espiritual e moral”. (CASSIRER, 1999, p. 117). Aprender 

julgar, querer e decidir não o isola definitivamente pelo contrário fundamenta um 

“universo novo e verdadeiro da humanidade, (...) pois cada um pode descobrir por e 

dentro de si a imagem originária e dar-lhe forma a partir de si mesmo” (1999, p. 117).  

Nesse sentido, Rousseau diz que “[...] a educação é uma arte”, (2014, p. 9) 

revelando que existem algumas dificuldades para o seu êxito, as quais estão ligadas 

diretamente ao que depende ou não de cada um de nós e, portanto, afirma no Emílio: 

 
 
Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos carentes de tudo, 
precisamos de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo 
o que não temos ao nascer e de que precisamos quando grandes nos é dado 
pela educação. 
Essa educação vem-nos da natureza ou dos homens ou das coisas. O 
desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a 
educação da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse 
desenvolvimento é a educação dos homens; e a aquisição de nossa própria 
experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas. (2014, 
p. 9). 
 

O sucesso para aproximarmo-nos de sua realização implica certa dependência 

do curso natural, contudo, “[...] é preciso sorte para atingi-lo”. (2014, p. 9). A pergunta 

que surge como problemática é justamente se podemos falar de uma dimensão 

estética de cunho filosófico na educação apresentada no pensamento de Rousseau. 

A resposta parece óbvia, contudo, é preciso depurar os conceitos para não criar 

inconsistências conceituais. Nesse mesmo sentido, se há procedência no que 

afirmamos sobre arte e estética, qual é o seu papel na educação? 

Os elementos estéticos balizam o conhecimento, é possível observá-los na 

apreensão de conceitos, no aprendizado e fundamentação de argumentos válidos, no 

desenvolvimento das ciências e das artes e, no que tange a formação ética, científica 
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e humana. “O ideal ético não pode ultrapassar a expressão das necessidades, 

instintos e tendências que formam a vontade de viver” (FONTERRADA, 2008, p. 60). 

Sendo assim, é preciso cuidados específicos, já que os processos idiossincráticos 

podem nascer de nossos vícios, da ambição que gera avareza tendendo a tirania. 

Mais precisamente foram esses últimos que na fundação da sociedade civil, segundo 

Rousseau, afastaram o homem de sua natureza e, portanto, de sua bondade natural. 

Fonterrada explica:    

 
Para esse filósofo, o homem é naturalmente bom; é a sociedade que o 
corrompe, afirmação que se funda em sua crença de que a política e a moral 
convencionais se opõem e deturpam as condições biológico-naturais do 
comportamento humano, em que as tendências, os instintos e a afetividade 
são primordiais. (2008, p. 60).  
 
 

Explicitar os elementos sensíveis e clarificar a noção de educação da criança a 

partir da natureza cumpre o objetivo, que, de acordo com o autor genebrino, 

aperfeiçoa o hábito29.  

Primordialmente, a tessitura da educação está intimamente ligada à 

sensibilidade da criança, e o ensino das artes torna-se fundamental no conjunto dos 

múltiplos saberes. Em concordância, os Parâmetros Curriculares Nacionais ao se 

referir às artes, consolida sua proposta ao afirmar que “[...] o aluno, em situações de 

aprendizagem, precisa ser convidado a se exercitar nas práticas de aprender a ver, 

observar, ouvir, atuar, tocar e refletir sobre elas”. (BRASIL, 1997b, p. 35).  

 
 
O aluno pode observar ainda que os trabalhos artísticos envolvem a aquisição 
de códigos e habilidades que passa a querer dominar para incorporar em 
seus trabalhos. Tal desejo de domínio está correlacionado à nova percepção 
de que pode assimilar para si formas artísticas elaboradas por pessoas ou 
grupos sociais, ao trilhar um caminho de trabalho artístico pessoal. Esse 
procedimento diminui a defasagem entre o que o aluno projeta e o que quer 
alcançar. (BRASIL, 1997b, p. 36).  
 
 

                                                             
29 Rousseau explica o hábito da seguinte forma: Dizem que a natureza é apenas o hábito. Que significa 

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

exemplo, o habito das plantas cuja orientação vertical é contrariada. Posta em liberdade, a planta 

conserva a inclinação que a forçaram a tomar, mas nem por isso a seiva muda sua direção primitiva e, 

se a planta continuar a vegetar, seu prolongamento voltará a ser vertical. O mesmo ocorre com as 

inclinações dos homens. Enquanto permanecemos na mesma condição, podemos conservar as que 

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

natureza retorna. A educação certamente não é senão um hábito. (ROUSSEAU, 2014, p. 10).  
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Contudo, por não demonstrar um resultado imediato, tampouco verificar-se um 

sentido prático/utilitário é relegada como um conhecimento sem importância por 

aqueles que ensinam, bem como por seus genitores que valorizam apenas as 

disciplinas que envolvem alguma especificidade direcionada ao futuro profissional. 

Entretanto, 

 
O homem não se contenta com um intercâmbio transitivo com os fatos que o 
circundam, atendendo às exigências imediatas. Além de cuidar de sua 
sobrevivência biológica, sente necessidade de estabelecer relações 
significativas entre os fatos e a sua existência, articulando os fatos entre si e 
consigo mesmo. Estabelecer relações significativas é articular os fatos no 
plano de sua subjetividade. (SEVERINO, 2012, p. 34).  
 
 

Importa esclarecer que essa forma tecnicista com tendências às exigências da 

sociedade industrial tem relação com o reducionismo neopositivista30 e modelos 

cientificistas. Para esses filósofos, a educação deve servir para produção de 

indivíduos produtivos e competentes, que saibam executar projetos sem questionar, 

eliminando, portanto, a subjetividade.  

 
 
A experiência da subjetividade se expressa fundamentalmente a partir da 
capacidade de os homens instituírem uma troca com os objetos que caem no 
campo de sua sensibilidade, mediatizada por seus símbolos. O objeto 
apreendido é reduplicado: o sujeito humano não lida apenas com o dado 
bruto, singular e imediato da experiência de seus órgãos sensíveis, mas com 
sua representação mediatizada, elaborada mentalmente como conceito e 
símbolo. (SEVERINO, 2012, p. 35).  
 
 

Toda criação é ato humano que parte da sensibilidade para fazer surgir obras 

que podem ser consideradas de arte. “A fruição artística nos ajuda a compreender 

como uma obra de arte conduz ao mundo dos sentidos e da ressignificação de nossas 

experiências vividas”. (ALVARES, 2012, p. 30). Suas regras, simetrias e proporções 

estéticas pertencem a capacidade em desenvolver com naturalidade a imaginação; 

diferentemente das regras da razão propostas cartesianamente como forma única e 

racional de conhecimento. Engendra-se aqui, certa complexidade como meio para 

                                                             
30 De acordo com Antônio Joaquim Severino em seu livro Educação, sujeito e história, “O reducionismo 

neopositivista, que não vê outra função para a filosofia senão elaborar um metadiscursos científico, 

afirma que o único conhecimento válido á o obtido através do método experimental-matemático da 

ciência moderna. O máximo de concessão à filosofia é que ela reflita sobre a atividade científica. Se 

possível, a epistemologia deverá tornar-se uma disciplina científica, através da descrição dos métodos, 

resultados, linguagem e lógica presentes na ciência”. (SEVERINO, 2012, p. 38).  
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interpretação da educação do Emílio, isto é, analisar os conceitos estéticos presentes 

na educação da criança até os doze anos.  

O papel do sentir estético partilha uma forma e uma significação que não são 

entendidas unicamente pelo viés da beleza ou da mimese, antes, pela assertiva do 

paradoxo percebido por Marc Jimenez afirmando que: “A beleza nasce da razão, mas 

a razão não pode ser inteiramente criadora da beleza” (1999, p. 62), existe a 

singularidade artística de quem cria que carrega em si uma opulência indescritível.  

Os temas desenvolvidos por Rousseau no Emílio, voltados para educação, 

tomando como pressuposto por um lado, a sensibilidade e, por outro as sensações, 

reafirmam a importância e o complemento entre a Filosofia, a Estética e a Educação. 

“A educação pelos sentidos e por meio deles é apresentada por Rousseau como um 

dos alicerces indispensáveis para que Emílio possa desenvolver sua sensibilidade”. 

(SANTOS, 2011, p. 80). Deve-se, por conseguinte, educar os sentidos, exercitá-los, 

pois são dependentes entre si, ao mesmo tempo em que se desenvolvem para sua 

própria função. 

Após o nascimento da criança, Rousseau aconselha: “[...] deixem todos os seus 

membros em liberdade e não sejam nem muito pesadas para atrapalhar seus 

movimentos, nem quentes demais para impedir que sinta as impressões do ar”. 

(ROUSSEAU, 2014, p. 45). Afirmava, assim, que ela não deveria ser colocada em 

outro invólucro. “Quando começar a ficar mais forte, deixai-a engatinhar pelo quarto; 

deixai que a criança se desenvolva e estique as perninhas e os bracinhos e vereis que 

ela se fortalecerá a cada dia”. (2014, p. 45). O crescimento do corpo é gradativo e 

acontece ao mesmo tempo em que a capacidade sensorial se desenvolve percebendo 

a existência de coisas ao redor atingindo as sensações. Caso houvesse possibilidade 

e fosse feito inteira e repentinamente adulto, ele “tampouco seria capaz de se erguer 

sobre seus pés”. (2014, p. 47).  

O conhecimento parte das sensações, e “[...] a educação do homem começa 

com o nascimento; antes de falar, antes de ouvir, ele já se instruiu. A experiência 

antecipa as lições; no momento em que conhece sua ama de leite, ele já descobriu 

muitas coisas”. (ROUSSEAU, 2014, p. 48). No percurso da formação infantil, o saber 

se sente e o sentir se aprende. “A educação proposta por Rousseau no verbete da 

Encyclopédie deveria acontecer, não em uma sala de aula, mas nas relações afetivas 

da criança” (KAWAUCHE, 2013, p. 274) e, no Emílio o autor dedica maior atenção a 

essa proposta de educação. “Elas só percebem o prazer e a dor. Não podendo nem 
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andar, nem pegar, elas precisam de tempo para formar aos poucos as sensações 

representativas que lhes mostram os objetos exteriores a elas”. (ROUSSEAU, 2014, 

p. 49). No entrelaçamento dos conhecimentos imediatos e intuitivos se adquire 

esclarecimento de modo que as primeiras sensações da criança são afetivas.31 Almir 

Paulo dos Santos explica:  

 
 
Os primeiros movimentos naturais que a criança faz são entrar em contato 
com as coisas ao seu redor, fazendo experiências explica: com cada objeto 
e percebendo suas qualidades sensíveis. É nessa movimentação, ainda em 
estado de “pureza”, que a criança exercita seus sentidos e a natureza fornece 
os limites necessários para educá-los. Quando a criança começa a andar e 
fortalecer seu corpo, apresenta os primeiros movimentos naturais, passando 
a conhecer novos ambientes e novos objetos; ao fazer a experiência de cada 
objeto, ela desenvolve a percepção sensível. É no contato com as coisas que 
ela exercita seus sentidos e aprende a estabelecer as relações entre as 
coisas. Desse modo, a primeira razão da criança é a sensitiva, pois tudo que 
entra no entendimento humano vem por meio dos sentidos, servindo de base 
para o desenvolvimento intelectual.  (2011, p. 80-81). 
 
  

Ato contínuo, Rousseau esclarece que a atenção da criança está voltada para 

o que ela sente, por isso “a criança quer tocar em tudo, pegar em tudo: não vos 

oponhais a esta inquietação; ela lhe sugere um aprendizado muito necessário” 

(ROUSSEAU, 2014, p. 51). Segundo Santos, “[...] é no contato com os objetos que a 

criança tem um melhor discernimento em relação às coisas. O sentido do tato, por 

exemplo, fornece um conceito mais seguro, porque o objeto é percebido como se 

apresenta”. (2011, p. 81).  

De modo geral, para Rousseau, todos os sentidos devem ser explorados na 

formação da criança. Primeiramente, “[...] a expressão das sensações está nas 

caretas e a expressão dos sentimentos está nos olhares”. (ROUSSEAU, 2014, p. 53). 

Sua linguagem é única, pois ainda não consegue diferenciar as impressões do mal-

estar, assim, tudo que sobrevenha lhe causam dores. Suas necessidades lhe fazem 

chorar e para que parem, mimamos, cantamos, embalamos, caso ela continue muitos 

                                                             
31 Rousseau explica a condição afetiva das sensações pelas crianças como estímulo para julgar as 

qualidades sensíveis e aquisição da ideia de movimento e extensão, evitando assim o engano pelos 

sentidos. “O incômodo das necessidades exprime-se por sinais quando o auxilio de outrem é 

necessário para satisfazê-las. Daí os gritos das crianças. Choram muito e assim deve ser. Como todas 

as suas sensações são afetivas, quando são agradáveis desfrutam-nas em silencio; quando são 

penosas, as crianças o dizem na sua linguagem e pedem algum alívio. Ora, enquanto estão despertas, 

é quase impossível permanecerem num estado de indiferença; ou dormem, ou são afetadas”. 

(ROUSSEAU, 2014, p. 52). 
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perdem a paciência e até batem. Qual é o aprendizado da violência? Que lição 

aprende uma criança a partir de golpes brutais? Será ela bem-educada com 

ressentimento, furor, desespero e cólera? Basta ao adulto avaliar sua força e a 

proporção de si para com a criança para jamais agir de tal forma. “Enquanto as 

crianças só encontrarem resistência nas coisas e não nas vontades, não se tornarão 

nem irritadas, nem coléricas, e permanecerão mais facilmente saudáveis.” (2014, p. 

55). Rousseau explica, a partir dessa afirmação, como os adultos tornam-se serviçais 

dos pequeninos. É importante desde cedo diferenciar um gesto de um grito. 

 
 
Quando a criança estende a mão com esforço sem dizer nada, ela acredita 
alcançar o objeto porque não calcula a sua distância; está errada, mas, 
quando se queixa e grita estendendo a mão, então não está enganada quanto 
à distância, mas está ordenando ao objeto que se aproxime, ou a vós que o 
tragais. No primeiro caso, levai-a até o objeto lentamente e aos poucos; no 
segundo, fingi até que não a ouvis; quanto mais gritar, menos deveis escutá-
la. É importante acostumá-la cedo a não mandar nem nos homens, pois não 
é senhora deles, nem nas coisas, pois não a entendem. Assim, quando uma 
criança deseja algo que está vendo e que queremos lhe dar, é preferível leva-
la ao objeto a trazer o objeto até ela; dessa prática ela tira uma conclusão 
própria à sua idade, que não há outro meio de lhe sugerir.  (2014, p. 55-56). 
 
  

Essa demonstração simples impede que o adulto torne-se instrumento para 

suas ações. A filosofia explica o bem e o mal antes da idade da razão “[...] pelos vícios 

naturais: o orgulho, o espirito de dominação, o amor-próprio, a maldade do homem; o 

sentimento de sua fraqueza, (...) torna a criança ávida de fazer atos de força e de 

provar para si mesma seu próprio poder” (2014, p. 56). Contudo, o autor relaciona a 

infância com a velhice, demonstra que ambas as idades são fracas e impotentes com 

a diferença que “o princípio ativo” da primeira “tende para vida”, pois está em 

formação, o segundo “para morte”, pois está enfraquecido. A vivacidade da criança 

quer “animar tudo o que a cerca”. São tendências contrarias, entretanto, “toda 

mudança é ação”. (2014, p. 57). A ação instrumentaliza, não só as coisas, mas como 

dito, tudo ao redor, inclusive os adultos. A criança procura subverter sua primeira 

condição de miséria e fraqueza.  

 
 
Tão logo podem considerar as pessoas que as cercam como instrumentos 
que depende delas fazer agir, servem-se delas para seguir sua inclinação e 
remediar sua fraqueza. É assim que se tornam importunas, tiranas, 
imperiosas, más e indomáveis, progresso este que não vem de um espírito 
natural de dominação, mas dá tal espírito a elas, pois não é necessária uma 
longa experiência para perceber como é agradável agir pelas mãos de outrem 
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e só precisar mexer a língua para fazer com que o universo se mova.  (2014, 
p. 57).  
 
 

Aqui se afirmam as inclinações onde nasce o domínio, este tende ao desejo 

que serve aos preconceitos de opinião fortalecidos pelo hábito. É justamente nessa 

raiz que verificamos o “afastamento do caminho da natureza”. (2014, p. 57).  

 

 

4.1 A NATUREZA NA INFÂNCIA COMO FIO CONDUTOR 

 

 

“Educar-se é apreender-se e se construir cada vez mais como sujeito” 

(SEVERINO, 2012, p. 80). Para Rousseau, a educação que educa o Emílio, isto é, a 

educação doméstica ou a da natureza, tem sua aplicação na sociedade a partir daquilo 

que lhe é natural, “[...] deve tornar um homem próprio para todas as condições 

humanas”. (ROUSSEAU, 2014, p. 32). Ela não acontece levando a criança para ser 

criada na/ou pela natureza, antes, é a partir dos aspectos naturais que se apresentam 

desde o nascimento consequentemente. Dessa forma, fica evidente que não fazer 

alguma coisa já é um passo grandioso para formar esse homem. 

 
 
Se porventura o duplo fim que nos propomos pudesse reunir-se em um só, 
suprimindo as contradições do homem, suprimiríamos um grande obstáculo 
à sua felicidade. Para julgar sobre isso, seria preciso vê-lo todo formado; seria 
preciso ter observado suas inclinações, ter visto seus progressos, seguido 
sua marcha; numa palavra, seria preciso conhecer o homem natural. 
(ROUSSEAU, 2014, p. 14). 
 
 

Seguindo a ordem de igualdade que se apresenta aos homens de sua natureza 

ser nada mais nem menos que viver a condição de homem, seu ofício segue em 

conformidade ao de seus pais, todavia, “[...] a natureza o chama para a vida humana. 

Viver é o oficio que quero ensinar-lhe. Nosso verdadeiro estudo é o da condição 

humana”. (2014, p. 15). Ora, de acordo com Rousseau, antes de qualquer ofício ele 

será homem; “[...] e, ainda que a fortuna o faça mudar de lugar, ele sempre estará no 

seu. Occupavi te, Fortuna, atque cepi; omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me 
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aspirare non posses”.32 (2014, p. 15). O fio condutor para educação estética se realiza 

com naturalidade na infância.  

Nascemos sensíveis e, desde o nascimento, somos afetados de diversas 
maneiras pelos objetos que nos cercam. Assim que adquirimos, por assim 
dizer, a 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 os juízos que fazemos sobre a ideia de felicidade ou de perfeição 
que a razão nos dá. Essas disposições estendem-se e firmam-se à medida 
que nos tornamos mais sensíveis e mais esclarecidos; forçadas, porém, por 
nossos hábitos, elas se alteram mais ou menos segundo nossas opiniões. 
Antes de tal alteração, elas são o que chamo em nós a natureza 
(ROUSSEAU, 2014, p. 10). 
 
 

Rousseau expressa nessa afirmação o fundamento da educação natural, 

buscando elucidar o seu funcionamento interno com base no mundo e coisas 

externas. Decorrem, portanto, manifestações de apropriação dos conceitos por meio 

das sensações ao relacionar todas as coisas e, sobretudo, em sentido prático, 

aprendendo a conservar-se agindo e suportando “os golpes da sorte”.  “O homem que 

mais viveu não é o que contou maior número de anos, mas aquele que mais sentiu a 

vida” (2014, p. 16), que ocorre a partir do que é agradável, ou o que é conveniente, 

concomitantemente a ideia de felicidade e perfeição constituídas pelo hábito. É 

preciso restringir os vícios imputados socialmente, permitindo à criança “verdadeira 

liberdade e menos domínio”, deixando assim, “que façam mais por si mesmas”, 

exigindo “menos dos outros (...), acostumando-se cedo a limitar os seus desejos às 

suas forças, pouco sentirão a privação do que não estiver em seu poder”. Contudo, 

antes da aquisição de uma consciência sobre as coisas, algumas máximas devem 

dialogar com o estado natural afastando-as de perigos que possam feri-las ou de 

quedas que possam acontecer.  

 
É preciso, portanto, facultar-lhes o emprego de todas as forças que ela lhes 
dá e de que não poderiam abusar. Primeira máxima. 
É preciso ajuda-las a suprir o que lhes falta, quer em inteligência, quer em 
força, em tudo o que diz respeito à necessidade física. Segunda máxima. 
No auxílio que lhes prestamos, devemos limitar-nos unicamente ao realmente 
útil, sem nada conceber à fantasia ou ao desejo irrazoável, pois a fantasia 
não as atormentará enquanto não se fizer nascer, dado que ela não pertence 
à natureza. Terceira máxima. 

                                                             
32 Conforme a nota de rodapé do livro Emílio, a tradução segue tal como foi proposta. “Eu te preveni, 

Fortuna, eu te prendi: fechei todas as passagens por onde podias vir até mim.” (Metrodoro, cit. por 

Cícero, Tusculanas, V, 9,27.) (N. do T.) 
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É preciso estudar com atenção sua linguagem e seus sinais, para que, numa 
idade em que elas não sabem fingir, distingamos em seus desejos o que vem 
imediatamente da natureza e o que vem da opinião. Quarta máxima. 
(ROUSSEAU, 2014, p. 58). 
 

Por vezes o autor ressalta que a natureza conduzirá o seu projeto de educação, 

e “reporta-se à relação intrinsecamente contraditória entre a razão e as paixões” 

(BOTO, 2012, p. 29) para fundamentar sua teoria. Conforme afirmado anteriormente, 

a educação na perspectiva do autor deve ser acompanhada por um único preceptor33, 

“[...] pois, trata-se menos, para ele, de instruir do que de dirigir”. (2014, p. 31). Por 

isso, “Pensar a formação da criança é, em Rousseau, identificar as especificidades do 

ser infantil. Entretanto, pensar a criança é também em Rousseau projetar o homem 

do amanhã”. (BOTO, 2012, p. 26). Com efeito, por meio de uma dupla análise que por 

um lado, procura e revela o estado social do homem, por outro, a formação desde a 

infância com vistas à conservação de suas emoções e do seu sentimento para 

formação humana.  

 
Num primeiro momento, seria importante perceber o quanto Rousseau, em 
toda a sua obra, clama pela responsabilidade do Homem frente à sua 
felicidade individual e, sobretudo, social. Esta é aliás, uma característica 
“ilustrada” que, no autor, passa pela crença na possibilidade de realizar um 
ideal ético ou moral de convivência social. (DOZOL, 2006, p. 77). 
 
 

Essa consideração dá ênfase “às diferenças individuais” bem como “a 

adequação dos processos educacionais” com objetivo de assegurar os “interesses 

espontâneos da criança” em harmonia com os demais no âmbito da vida social, por 

conta disso, “abre espaço para o aprendizado e a prática da estética, (...) filiados aos 

princípios revolucionários de Liberté, Egalité, Fraternité”. (FONTERRADA, 2008 p. 

60). De fato, a formação da criança abarca outros conceitos tão caros à reflexão 

rousseauniana e por isso, ele não perde de vista cada um deles. “Detectando a 

necessidade de se buscar no homem a sociedade e, para compreendê-la, retomar o 

                                                             
33 “Preceptor é definido no texto enciclopédico como o indivíduo que se encarrega de instruir e formar 

uma criança com a qual ele se instala no domínio da casa paterna. (...) Montaigne, para quem o 

condutor de uma criança deveria possuir, antes, uma cabeça bem-feita a uma cabeça cheia. Escutando 

a fala do discípulo, não competiria ao preceptor falar todo o tempo. Se, por vezes, ele abre os caminhos, 

por outras, deve deixar o discípulo fazê-lo. Nos termos da Enciclopédia: “que ele não cobre da criança 

apenas os termos da lição, mas seu sentido e substância; que ele julgue o proveito que trará, não 

mediante o testemunho da memória, mas da vida”. (BOTO, 1996, p. 53). 



75 

 

estudo do homem, Rousseau deseja primordialmente acoplar política, educação e 

ética”. (BOTO, 1996, p. 26). Esses conceitos complementam-se para conceber 

indivíduos perfeitos assegurando flexibilidade, afetividade e individualidade. “Segundo 

Rousseau, um dos motivos da infelicidade humana é ter muitas necessidades ou 

desejos e não ter forças para satisfazê-los”. (DOZOL, 2006, p. 55). Nesse sentido, 

podemos concordar, portanto, com Carlota Boto ao explicar que 

[...] para Rousseau a instrumentalização do ofício educativo, as estratégias 
de conformar a sociedade mediante práticas de ensino institucionalizadas, 
fariam surgir modelos extemporâneos e em total desacordo com o objeto 
primeiro da utopia pedagógica: formar o homem, pela compreensão e 
orientação da criança que surge antes dele. (BOTO, 1996, p. 26). 
 
 

Qual é a função da estética na educação senão a capacidade de apurar e 

desenvolver a sensibilidade?! De fato, o caminho da sensação ao entendimento é 

longo, “limitando-se o raciocínio, em suas primeiras fases, ao interesse presente e 

sensível e transformando-se, lenta e gradualmente, até a capacidade de elaborar, 

comparar, julgar e ao pleno uso da razão”. (DOZOL, 2006, p. 53). São as referências 

sensíveis construídas desde o nascimento o aporte para significação, esclarecimento 

e julgamento sobre as coisas, os quais guiarão individualmente cada um até o fim da 

vida. Nos termos de Dalbosco, “[...] sentir antes de pensar descortina, ao ser humano, 

a perspectiva de ver o mundo pelo sentimento e, portanto, pelo coração, antes de o 

ver pela razão” (DALBOSCO, 2011, p. 29). 

 
 
Explicitando seu contraponto entre a razão adulta e a razão sensitiva, Emílio 
deve ser compreendido não apenas pela voz do intelecto, mas, 
fundamentalmente, em um primeiro momento, pela linguagem dos gestos e 
dos movimentos do corpo que revelariam a percepção infantil. (BOTO, 1996, 
p. 27). 
 
 

As etapas do aprendizado ocorrem, primeiramente, naquela que antecede a 

racional, “definida pela sensação e não pelo entendimento: não é possível ainda falar 

de ideias, e sim de imagens desconectadas entre si”. (DOZOL, 2006, p. 53). Uma 

segunda etapa pode ser dividida em dois pontos determinados, primeiramente a 

 
 
[...] “razão sensitiva ou perceptiva”, primeiro estágio de ação mental e o 
segundo, corolário de um grande processo de maturação, é o da “razão 
intelectual”, caracterizada por todo potencial de julgamento, de comparações 
e de operações combinatórias, agora de ideias entre si. (DOZOL, 2006, p. 
54). 
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Desde o nascimento, a criança percebe as coisas e tudo ao redor e deve ser 

submetida à “lei da necessidade”, este é o mote do início da educação natural e dos 

sentidos. Tal aprendizado pela dependência de ações decorrentes da fragilidade a faz 

sentir, perceber e perscrutar. Ainda que indiretamente não dê conta que está sendo 

forjada no seu interior pelo universo a sua volta, deduz e estabelece racionalmente os 

sentimentos consentindo e conferindo a condição de algo verdadeiro.  

É somente com base no sentimento interior da consciência que a razão 
contribui para o conhecimento e para a ação humana. É a consciência, pela 
qual fala a “voz da natureza”, que segundo Rousseau, revela aos homens “as 
verdades que importa conhecer. (MARUYAMA, 2001, p. 63). 
 
 

Vejamos que “[...] o corpo necessita do exercício dos sentidos para ganhar a 

direção certa, pois ao mesmo tempo em que a criança o fortalece adequadamente, 

exercita também os sentidos.” (SANTOS, 2011, p. 81). As crianças tornam-se 

emancipadas para presumir suas ações, promovendo assim movimentos precisos. 

Rousseau afirma que dominar e servir são preceitos construídos pela criança desde 

o seu nascimento. “Antes de saber falar ela dá ordens, antes de poder agir ela 

obedece e, às vezes, castigam-na antes que possa conhecer seus erros, ou melhor 

cometê-los”. (2014, p.25). Assacar sobre elas tais sentimentos, paixões e 

conformidade, artificializa a vida, escraviza o conhecimento e impede a reflexão com 

um bom juízo sobre a vida, a felicidade e a liberdade. 

 
 
Nossa espécie não quer ser moldada pela metade. No estado em que agora 
as coisas estão, um homem abandonado a si mesmo desde o nascimento 
entre os outros seria o mais desfigurado de todos. Os preconceitos, a 
autoridade, a necessidade, o exemplo, todas as instituições sociais em que 
estamos submersos abafariam nele a natureza, e nada poriam em seu lugar. 
(ROUSSEAU, 2014, p. 7). 
 
 

A educação natural na infância como condução para felicidade implica impedir 

as depravações, a avareza, a ambição e o domínio que são próprios na educação em 

sociedade. Consequentemente, Rousseau observa a contradição das paixões quando 

germinadas intencionalmente pelos instrumentos que oprimem. Logo, “[...] a cada 

ensinamento precoce que queremos inculcar em suas cabeças, plantamos um vício 

no fundo de seus corações; professores insensatos acreditam fazer maravilhas 

tornando-as más para lhes ensinar o que é a bondade”. (2014, p. 94). É, portanto, 

incoerente e contraditório utilizar as formas que se busca repudiar, como um meio 
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para alcançar o pretendido. A busca da perfectibilidade pela imperfeição. A educação 

dos sentidos sem o contato com os objetos ao redor. O amor pela violência. “A ação 

má, baseada, segundo Rousseau, exclusivamente em interesses particulares e nas 

paixões e vícios dos homens em sociedade, distancia ainda mais o homem de sua 

essência original” (MARUYAMA, 2001, p. 80). Podemos dizer que 

 
 
[...] o Emílio não pode ser considerado somente como um tratado de 
educação, e sua importância reside muito além das preocupações 
pedagógicas de Rousseau. Trata-se de uma investigação filosófica a respeito 
da aporia que Rousseau percebe haver no cerne da ação humana e que se 
expressa fundamentalmente na oposição entre a inclinação natural do 
homem para agir de acordo consigo mesmo e os deveres exigidos no 
convívio social. É nesse sentido que podemos afirmar que a concepção de 
natureza humana de Rousseau ganha no Emílio uma complexidade que não 
existia em seus textos anteriores. (MARUYAMA, 2001, p. 22).  
 
 

Finalmente, é importante esclarecer que o querer da criança não é inútil, a não 

ser quando contaminado pelos nossos mimos e vontades. “Todos os seus 

movimentos são necessidades de sua constituição, que procura fortalecer” 

(ROUSSEAU, 2014, p. 83). Quando influenciadas querem mais do que podem por si 

mesmas gerando desconforto até mesmo excessos. “É preciso, então, distinguir com 

cuidado a verdadeira necessidade, a necessidade natural, da necessidade de fantasia 

que começa a nascer”. (2014, p. 84). Portanto, “é no contato com os objetos que a 

criança tem um melhor discernimento em relação às coisas” (SANTOS, 2011, p.81), 

pois são elas que educam os sentidos e fortalecem o corpo através dos limites 

assumidos em cada ação, possibilitando o aprofundamento das potencialidades ao 

desvelar a natureza.  

 

 

4.2 ROUSSEAU, O ILUMINISMO E A INFÂNCIA 

 

 

Rousseau nasceu e viveu toda sua vida no período denominado Iluminismo. 

Muito do que se pode aferir ao debate sobre  educação em nosso tempo, relaciona-

se a contribuição deste, juntamente a outros filosófos deste período, bem como do 

debate entre os franceses, que sem dúvida pensaram a emancipação do homem por 

meio “de um espírito público no qual a pedagogia passa a ser a pedra de toque”. 
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(BOTO, 1996, p 16). Pode-se concordar com Sergio Paulo Rouanet ao dizer que “[...] 

o Iluminismo foi ao mesmo tempo a empresa de demolição global, (...) e um 

movimento regido pela razão e pela ciência” (2004, p. 203). Na França, denominados 

enciclopedistas, tinham a pretensão de criar uma certeza inabalável relacionando os 

conhecimentos, as técnicas e o progresso, isto é, pretendiam estabelecer uma 

universalização do saber, ocasionando a libertação do homem da ignorância, com 

vistas à felicidade neste mundo.  

 
Pertencem ao Iluminismo as correntes de ideias que combatem o mito e o 
poder, utilizando argumentos racionais. (...). O movimento intelectual que 
floresceu no século XVIII pode ser denominado a Ilustração. Ela foi uma 
importantíssima realização histórica do Iluminismo – talvez a mais importante, 
mas não a primeira, e certamente não a última. (ROUANET, 2004, p. 301). 
 

“O debate educacional da Ilustração francesa no século XVIII é inevitavelmente 

tributário de Rousseau”. (BOTO, 1996, p. 22). E, portanto, segundo Ernest Cassirer, 

“[...] o aspecto específico e peculiarmente novo que Rousseau proporcionou à sua 

época parece residir no fato de libertá-la do domínio do intelectualismo” 34 (1999, p. 

81). A proposta de educação do Emílio, não por acaso, também contribuiu para 

formulação do pensamento pedagógico pós iluminismo e influenciou nossa estrutura 

educacional. Dessa forma, “[...] a confiança depositada por Rousseau na tarefa 

pedagógica situa-se na esteira do fascínio expresso pelos enciclopedistas quanto à 

primazia dos talentos”, (BOTO, 1996, p. 26), de modo que a criança é vista pelo autor 

em sua singularidade, especificidade e individualidade natural em oposição aos que 

procuravam nela aspectos de socialização. Portanto, “o Emílio tornou-se mais do que 

um emblema, quase um paradigma do novo olhar lançado para a educação”. (BOTO, 

1996, p. 22). Entretanto, conforme aponta Carlota Reis Boto, 

 
 
Rousseau, companheiro de viagem do movimento iluminista, não poderia ser 
com este confundido. Desconfiado do percurso adotado pelo gênero humano 

                                                             
34 A força incomparável com a qual Rousseau, enquanto pensador e escritor, atuou em sua própria 

época, está afinal fundamentada no fato de que ele expôs mais uma vez há um século, que tinha 

elevado a cultura da forma a um patamar jamais alcançado anteriormente conduzindo-a à perfeição e 

ao acabamento interno, toda a problemática interna do conceito da forma em si. O século XVIII repousa 

– em sua literatura, bem como em sua filosofia e ciência – num mundo de forma fixo e pronto. Nesse 

mundo, se encontra fundamentada a realidade das coisas e o valor delas determinado e assegurado. 

O século se alegra com a determinação inequívoca, com o contorno claro e nítido das coisas e com a 

sua delimitação segura; ele considera a capacidade para tal determinação e delimitação ao mesmo 

tempo como a mais elevada força subjetiva do homem, como a potência fundamental da própria 

“razão”. (CASSIRER, 1999, p.38).  



79 

 

na rota da civilização, crítico dos progressos da razão humana por seu 
deslocamento da esfera da virtude, Rousseau dialoga com a Ilustração, 
legando-lhe inegavelmente rastros importantes. Mapear a política do século 
XVIII francês supõe uma incursão pelo pensamento rousseauniano. (BOTO, 
1996, p. 26). 
 
 

O conhecimento do autor sobre diversos campos e discussões filosóficas 

engendrou, desde sua capacidade crítica ao contrariar as afirmações de seus 

contemporâneos, até a influência de seu pensamento na consolidação da Revolução 

Francesa. Este desdobramento revela sua influência nas modificações políticas e 

sociais, além de todas as outras de seu tempo às quais se estenderam para os séculos 

vindouros e que tiveram implicações cruciais nas transformações educacionais 

ocorridas a partir de sua releitura de quem era a criança e como era vista naquela 

sociedade, e como deveria ser observada em sua gênese. 

 
 
Determinar para cada qual o seu lugar e ali fixá-lo, ordenar as paixões 
humanas conforme a constituição do homem, é tudo o que podemos fazer 
pelo seu bem-estar. O resto depende de causas alheias que não estão em 
nosso poder. (ROUSSEAU, 2014, p. 74). 
 
 

Influenciado pelas perspectivas antropologicas, um dos seus desafios é notar 

que “[...] a humanidade tem seu lugar na ordem das coisas, e a infância tem o seu na 

ordem da vida humana: é preciso considerar o homem no homem e a criança na 

criança”. (2014, p. 74). Portanto, se faz necessário reafirmar que é impossível 

pesquisar a Filosofia do século XVIII bem como a perspectiva educacional do Emílio, 

sem notar a presença e a importância de Jean-Jacques Rousseau que teve papel 

fundamental na renovação do olhar que vai se firmar sobre a educação das crianças.  

Em geral, o movimento intelectual do século XVIII procurou dedicar-se à 

educação das virtudes desde a infância. “A valorização dada ao homem de letras faz-

se diretamente em consonância com a exaltação do progresso das ciências e das 

artes em um século que pensa a multiplicação das luzes como a alavanca mestra da 

perfectibilidade social”.35 (BOTO, 1996, p. 46). Além de que o “[...] grande desafio 

                                                             
35 Conforme escreve Ernest Cassirer: “Rousseau é o primeiro pensador que não somente questiona 

essa segurança, mas também a abala em seus alicerces. Ele nega e destrói na ética e na política, na 

religião, na literatura e na filosofia, as formas estabelecidas que encontra – mesmo correndo o perigo 

de fazer o mundo afundar novamente em seu estado original informe, no estado de “natureza”, 

abandonando-o assim em certo sentido ao caos. Mas em meio a esse caos que ele próprio provocou, 

a sua força criadora singular se manifesta e se impõe. Aí então tem início um movimento animado por 

novos impulsos e determinado por novas forças. (...) Rousseau ultrapassou formulações vagas e 
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pedagógico na atmosfera do seu tempo seria justamente o de levar a juventude a falar 

e a escrever bem a própria língua”, isso inevitavelmente multiplicaria os magistrados.  

 
 
O pressuposto desse entusiasmo pelo ofício pedagógico reside justamente 
na crença quanto à perfectibilidade humana, derivada do progresso das 
Luzes, que se supunha poder irradiar nessa inflexão dos tempos. As crianças 
teriam, no parecer dos enciclopedistas, maior capacidade e inteligência do 
que, em geral, se imagina. O aprimoramento da instrução seria, assim, antes 
de mais nada, o tributo ao talento. (BOTO, 1996, p. 65).  
 
 

A discussão que surge é paradoxal. Por um lado, temos os colégios religiosos 

ensinando de acordo com os dogmatismos que lhe são próprios, por outro a educação 

doméstica que se pretende mais eficaz. “[...] como antídoto mais adequado às 

desventuras do ensino coletivo” (BOTO, 1996, p. 65). Ao mesmo tempo, para resolver 

este problema, os que defendiam a ideia de sociabilidade por meio do colégio ao 

mesmo tempo que pretendiam utilizar a educação doméstica em suas casas, 

poderiam agrupar “algumas crianças de mesma idade e mesmo nível de aprendizado” 

procedendo o ensino em grupos pequenos. (BOTO, 1996, p. 65).  

Outro ponto importante, ao pensar sobre o ocorrido na França em 1789, é que 

se acentua a ruptura com tudo que pudesse representar o regime anterior, já que, “[...] 

especificamente no discurso pedagógico, a Revolução Francesa não apenas levou à 

radicalidade, mas, mais do que isso, rejeitou a herança da Ilustração”. (BOTO, 1996, 

p. 68). Esse marco na história do país se desdobra na ideia de um “ensino público e 

universal, sob encargo de poderes estatais”. (1996, p. 69). E mais do que isso, essa 

escola pública, “passa a ser tomada como veículo propulsor da regeneração”. (1996, 

p. 69). Dessa forma, toda discussão sobre a educação pós Revolução Francesa, se 

aproxima até certo ponto da realidade atual, pelo menos no que toca a finalidade da 

instituição escolar gerido pelo Estado. “Reivindicar uma escola única, laica e gratuita, 

universalizada para todas as crianças de ambos os sexos, significava conferir 

legitimidade ao prospecto de regeneração e de emancipação inscrito naquele 

período”. (1996, p 16).  

                                                             
frequentemente contraditórias. O que permanece irrefutável para ele, e o que ele agarra com toda a 

força do pensamento e do sentimento, não é o objetivo almejado, mas o impulso seguido por ele. E ele 

ousa entregar-se a esse impulso: ele opõe ao modo de pensar essencialmente estático do século a 

sua própria dinâmica inteiramente pessoal do pensamento e sua dinâmica do sentimento e da paixão”. 

(CASSIRER, 1999, p.38). 
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4.3 A EDUCAÇÃO NEGATIVA EM ROUSSEAU 

 

 

No processo educativo de uma criança, a educação pela sensibilidade é o 

desdobramento de si, uma demonstração para o mundo externo do que se 

desenvolveu interna e concomitantemente às apreensões dos sentidos. Ao tomar 

consciência dos objetos particulares, os aferimentos transbordam potencialmente e o 

que é recolhido pelas impressões e se desdobram em conceitos universais. As 

expressões objetivas e subjetivas se desenvolvem a partir dos sentidos determinando 

as interações no ambiente coletivo com as coisas e com as pessoas. Rousseau afirma 

que 

[...] a primeira educação deve ser puramente negativa. Consiste não em 
ensinar a virtude ou a verdade, mas em proteger o coração contra o vício e o 
espírito contra o erro. Se pudésseis nada fazer e nada deixar que fizessem, 
se pudésseis levar vosso aluno são e robusto até a idade de doze anos sem 
que ele soubesse distinguir a mão esquerda da direita, desde vossas 
primeiras lições os olhos de seu entendimento se abririam para a razão; sem 
preconceitos, sem hábitos, ele nada teria em si que pudesse obstar o efeito 
de vossos trabalhos. Logo se tornaria em vossas mãos o mais sábio dos 
homens e, começando por nada fazer, teríeis feito um prodígio de 
educação.36 (2014, p. 97). 
 
 

Para Rousseau, a educação principal é a dos sentidos, nomeada por negativa. 

Ela é “[...] um dos alicerces indispensáveis para que Emílio possa desenvolver sua 

sensibilidade”. Sentir é determinante para refletir, pois é dessa forma que as crianças 

conhecem as coisas, experimentam os prazeres e as dores, fazem experiências com 

absolutamente tudo ao redor, definem as qualidades sensíveis o que implica 

descobrirem os limites para cada situação. “As primeiras faculdades que se formam e 

se aperfeiçoam em nós são os sentidos. São, portanto, as primeiras faculdades que 

seria preciso cultivar; são as únicas que são esquecidas, ou as mais desdenhadas”. 

(2014, p. 160). O autor aconselha: “ 

                                                             
36 Carlota Boto explica: “Não se chamavam crianças aquelas que houvessem completado sete anos. 

Essa era a idade da vida prevista para indicar o término do período infantil. (...). A infância, com 

Rousseau, esticada para depois dos sete anos, tornava-se uma construção lógica. A repercussão que 

Emílio teve em seu tempo, bem como as apropriações posteriores das ideias pedagógicas de 

Rousseau, contribuíram sobremaneira para modificar os modos de se perceber e de se lidar com a 

figura infantil. A infância, como etapa do desenvolvimento humano, seria expandida — em parte, por 

efeito da recepção das ideias rousseaunianas”. (2010, p. 214). 
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Exercitar os sentidos não é apenas fazer uso deles, mas aprender a bem 
julgar através deles é aprender, por assim dizer, a sentir; pois nós não 
sabemos nem tocar, nem ver, nem ouvir a não ser da maneira como 
aprendemos. (2014, 160). 
 
  

Estão na pauta do século XVIII, as definições acerca de grandes temas, 

versando sobre o homem e a natureza os quais estão relacionados diretamente a 

educação. De acordo com Carlota Boto, sobre ocorrências desse período que 

antecederam a Revolução Francesa, seu comentário coaduna a sensibilidade como 

guia para valorização do homem conforme texto da Enciclopédia. 

 
O gênero humano apresenta, no entanto, uma sagacidade natural sobre as 
coisas honestas que, amadurecida em sensibilidade, encaminharia o homem 
para a senda da virtude. Humanidade é, pois: “um sentimento de 
benevolência para com todos os homens, que só se inflama numa alma 
grande e sensível. Este nobre e sublime entusiasmo atormenta-se com o 
sofrimento dos outros e com a necessidade de os aliviar; gostaria de percorrer 
o Universo para abolir a escravatura, a superstição, o vício e a infelicidade”. 
(BOTO, 1996, p. 46).  
 
 

Podemos considerar, ainda, voltando-se para formação inicial do ser humano 

por meio da educação, que a sensibilidade acentua as particularidades e a 

individualidade da criança que é, antes de tudo, criança essencialmente humana, 

corroborando a ideia de que a educação é um hábito, e deve se desenvolver 

naturalmente. É nesse sentido que Rousseau, ao se referir à condição humana, afirma 

que “[...] a verdadeira educação consiste menos em preceitos do que em exercícios. 

Começamos a nos instruir quando começamos a viver”, (ROUSSEAU, 2014, p. 15), 

por isso ele afirma que, “[...] a educação começa junto com a vida, ao nascer a criança 

já é discípula, não do preceptor, mas da natureza”. (2014, p. 46).  Independentemente 

da condição natural ou da vida em sociedade, os primeiros conhecimentos se 

manifestam ao nascer, mutuamente. Ao final,  

 
O homem natural reconhece que “a natureza está certa”. Contudo isso não 
significa que ele deva ser um animal ou um selvagem: razão e consciência 
são também partes da natureza humana – e, de fato, sua melhor parte. Nem 
tampouco significa que ele deva rejeitar a arte e a religião: “Qualquer arte que 
simplesmente nos engrandeça é certa, mas nenhuma é correta se nos avilta”. 
A tarefa da razão reside em mostrar ao homem o que é natural para ele em 
um certo estágio de seu desenvolvimento; a tarefa da liberdade é a de 
habilitá-lo a agir como deve. (CASSIRER, 1999, p. 24). 
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Corroborando com essa afirmação, Natalia Maruyama afirma que “[...] o 

desenvolvimento da natureza humana e a formação das associações civis modificam 

a relação do homem com o meio em que vive e, consequentemente, a espécie de 

felicidade que ele pode experimentar” (2001, p. 82). E ainda, de acordo com Carlota 

Boto a criança precisa primeiramente educar-se com as coisas, prolongando assim, o 

estado natural. “O autor pretende conferir universalidade à representação da figura 

infantil. A criança, no relato rousseauniano, é um ser constituído por uma única e 

invariável estrutura interna, por natureza — ou seja, por definição”. (BOTO, 2010, p. 

210). Nesse sentido, 

 
[...] o estado de natureza é um ponto de referência que só agirá mediante 
diálogo com o estado civil, a infância constitui condição necessária para 
apreender o homem. Por isso mesmo, educar teria como pressuposto a 
observação acerca da natureza infantil, respeitadas as etapas de seu 
desenvolvimento. (BOTO, 2010, p. 211). 
 
  

O ponto de partida dessa educação negativa proposto por Rousseau aborda 

inicialmente a preservação da criança das práticas que procuravam tratá-la como 

adulta deformada, herança essa dos jesuítas37. Propondo que o aprendizado aconteça 

naturalmente. E ainda, o olhar atento para não se deixar contaminar com os vícios 

provenientes da vida social. Nessa acepção, ainda que já tenha sido discutido, neste 

estudo, a respeito do desenvolvimento da felicidade para Rousseau, cabe pontuar 

aqui, que em oposição aos vícios que estimulam e que alimentam sua própria 

execução, as virtudes estão atreladas à realização da felicidade e, portanto,  

 
As afecções de nossas almas, assim como as modificações de nossos 
corpos, estão num fluxo contínuo. O bem e o mal são-nos comuns a todos, 
mas em medidas diferentes. O mais feliz é o que sente menos sofrimentos; o 
mais miserável é o que sente menos prazeres. Sempre mais sofrimentos do 
que prazeres: eis a diferença comum a todos. A felicidade do homem aqui na 
Terra é apenas, portanto, uma condição negativa; devemos medi-la pela 
menor quantidade de males que se sofrem. (ROUSSEAU, 2014, p. 74). 
 
 

                                                             
37 Carlota Reis Boto - Explica que no texto de juventude sob o título Projeto para a educação do Senhor 

de Sainte-Marie: Rousseau inova manifestando seu repúdio ao modelo do ensino dos colégios, 

especialmente os internatos jesuíticos, por não considerarem as necessidades emocionais dos alunos. 

Ela escreve sobre a educação dos colégios: “Não é por meio de aprendizado de preceitos morais que 

se formará a verdadeira moralidade. A criança aprenderá os valores e os modos de conduta adequados 

mediante sua interação com pessoas que ajam de acordo com as normas da moralidade.” (BOTO, 

2012, p. 237).  



84 

 

Rousseau evoca a diferenciação entre a educação natural e a educação social 

trazendo à tona os vícios e as virtudes. Essas, por conseguinte, estabelecem uma 

tensão entre o adulto que em seu convívio ensina a criança a evitar as dificuldades e 

mazelas – criando vícios; e as afirmações do genebrino de que a criança deve se 

conduzir de tal forma que aprenda por si – desenvolvendo as virtudes. E, portanto, é 

o zelo em deixar que a experiência exercite e enrijeça seus corpos adquirindo 

consistência, e o talento que devem indicar o caminho por onde seguir poupando 

qualquer vicissitude. Por isso, “o papel da educação natural é o de evitar a criação de 

um pequeno tirano ou de um pequeno escravo”, (CASSIRER, 1999, p.25), pois, é isso 

que a aparente sabedoria faz. Nesse sentido, Rousseau denuncia que 

 
[...] quando essa criança, escrava e tirana, cheia de ciência e carente de juízo, 
igualmente débil de corpo e de alma, é jogada no mundo, mostrando sua 
incapacidade, seu orgulho e todos os seus vícios, isso faz com que se 
deplorem a miséria e a perversidade humanas. É engano; aquele é o homem 
de nossas fantasias; o da natureza é feito de outra maneira. (ROUSSEAU, 
2014, p. 26). 
 
 

Um exame, pois, é “[...] permitir que a criança encontre por si mesma os limites 

de suas próprias capacidades; devemos argumentar com ela apenas quando for 

suficientemente adulta para raciocinar”. (CASSIRER, 1999, p.25). E, a conservação 

de “[...] sua alma no ócio tanto tempo quanto possível” (ROUSSEAU, 2014, p. 97), 

ajudará a criança suportar as perturbações inconveniências e misérias. Pelo contrário, 

educar com a teoria da correção, do agrado, e da adequação sem dor, contraria e 

destrói toda obra e regras da natureza. Note-se que “[...] homens virtuosos são frutos 

da formação que tiveram na infância e na juventude. Gostos e opiniões se formam e 

se criam pela prática da virtude.” (BOTO, 2012, p. 232). Dalbosco explica a 

importância do Emílio em “tomar a infância como chave de compreensão do homem 

e da sociedade”. (2011, p. 28). Destarte, 

 
Trata-se de uma anterioridade não somente cronológica, no sentido deque 
para ser adulto o homem precisa antes ser criança e viver sua infância, mas 
também de uma anterioridade biológico-cognitiva, pois antes de ser um ente 
de razão, a criança o é pelo aparato sensório motor. Antes de começar a 
pensar, a criança sente e, mais importante ainda, ela só pode chegar ao uso 
adequado de sua capacidade cognitiva por meio de uma boa educação de 
seus sentidos. (DALBOSCO, 2011, p. 29). 
 
 

O desenvolvimento do gosto, assim como das opiniões, nasce da formação que 

passa pela sensibilidade de modo que essa educação negativa até aqui apresentada, 
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é fundamental para o exercício pleno, primeiramente das sensações e formulação de 

conceitos conforme explicado na primeira parte desse capítulo e, que coaduna com a 

afirmação de Carlota Boto: “Nesse período, entre o nascimento e os doze anos, a 

criança age mediante o estímulo da sensibilidade. A partir das percepções que 

despertam sua experiência de vida, ela compreende o mundo à luz da recorrência aos 

sentidos”. (BOTO, 2010, p. 222). Logo, é preservando a criança das sementes 

artificiais, da corrupção e da insegurança próprias dos vícios existentes na sociedade, 

que podemos verificar que a educação natural harmoniza a sensibilidade e a 

consciência. Senão, vejamos que 

 
 
[...] exercícios prolongados e bem-planejados que visem ao fortalecimento do 
corpo e o refinamento dos sentidos criam melhores condições para o 
desenvolvimento progressivo das capacidades cognitivas e morais do 
educando. Na origem está aqui, do ponto de vista filosófico, a sensibilidade 
(estética), como aspecto fundante do juízo moral e como aspecto 
motivacional de sua justificação. (DALBOSCO, 2011, p. 29). 
 
 

Mantendo-o sempre em si, “[...] atento ao que o toca imediatamente, então o 

vereis capaz de percepção, de memória e até de raciocínio: é a ordem da natureza. À 

medida que o ser sensitivo torna-se ativo adquire um discernimento proporcional às 

suas forças” (ROUSSEAU, 2014, p. 136), tendo cultivado e fortalecido o juízo 

plenamente na infância, o juízo do gosto não poderá ser corrompido. Por isso, “[...] a 

natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens”, (2014, p. 91), 

seguindo os passos adequadamente, evitando a corrupção e o surgimento de “jovens 

doutores e crianças velhas”. (2014, p. 91). 

A educação, portanto, penetra com tanta avidez, que sua expressão formativa 

atua como ponte entre a criança e suas decisões. “Tudo o que entra no entendimento 

humano vem pelos sentidos, a primeira razão do homem é a sensitiva; é ela que serve 

de base para razão intelectual: nossos primeiros mestres de filosofia são nossos pés, 

nossas mãos, nossos olhos” (ROUSSEAU, 2014, p. 148). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diretrizes naturais para a vida em sociedade 

 

A investigação descrita no Emílio por Rousseau, acerca da educação, propõe 

o cuidado de um preceptor para com a criança – isto é, seu aluno – na realização de 

sua formação para a vida por meio da sensibilidade, e principalmente da descoberta 

de conceitos que surgem no decorrer da infância. A intenção é evitar a deformidade 

causada pelos vícios da sociedade de modo que o papel do preceptor é fazer “com 

que a criança tenha interesse em nunca fazer esforços insuficientes ou supérfluos” 

(ROUSSEAU, 2014, p. 160). Notadamente, “[...] antes de ousar empreender a 

formação de um homem, é preciso ter-se feito homem; é preciso ter em si o exemplo 

que se deve propor”. (2014, p. 99).  

Rousseau expõe a dificuldade em educar, pois a criança, inevitavelmente, terá 

contato com pessoas, com o “[...] espetáculo das paixões” (2014, p.98) de cada uma 

delas, inclusive de seu preceptor. Por isso, “[...] enquanto a criança ainda não tem 

conhecimento, temos o tempo de preparar tudo o que a rodeia para só impressionar 

seus primeiros olhares com objetos que lhe convém ver.” (2014, p. 99). 

Assim, o autor “[...] dota a superfície de um potencial formador quando recolhe 

dela os elementos de ordem sensível e estética para, com isso melhor expressar seu 

pensamento” (DOZOL, 2014, p. 215) evidenciando, portanto, “[...] o gênero de ação 

ou efeito que ela exerce em todo e qualquer ser sensível”. (DOZOL, 2014, p. 215).  

“Tornai-vos respeitável diante de todos, começai por vos fazer amar, para que 

cada qual procure agradar-vos”. (ROUSSEAU, 2014, p. 99). É, particularmente, na 

medida em que este preceptor demonstra apreço pela virtude que se torna amável. 

Não se compra o amor de outrem com dinheiro, por isso, é doando-se 

benevolentemente que se pode alcançar o objetivo. Rousseau aconselha: 

 
 
[...] trazei a paz entre aqueles que brigam, evitai os processos, conduzi as 
crianças ao dever, os pais à indulgência, favorecei os casamentos felizes, 
impedi as vexações, empregai, prodigai o crédito dos pais de vosso aluno em 
pról do fraco a quem se recusa justiça e que é esmagado pelo poderoso. 
Declarai em voz alta que sois o protetor dos infelizes. Sede justo, humano e 
generoso. Não deis apenas a esmola, mas fazei caridade. As obras de 
misericórdia remedeiam mais males do que o dinheiro. Amai os outros e eles 
vos amarão. Servi a eles e eles vos servirão. Sede seu irmão e eles serão 
vossos filhos. (2014, p. 99-100). 
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Emílio será educado no campo, fugindo das imitações, atrações e ações 

envernizadas próprias dos costumes dos homens em geral. O efeito será melhor, 

tendo em vista que “[...] na aldeia, um preceptor38 será muito mais senhor dos objetos 

que quiser apresentar à criança. Sua reputação, seus discursos, seu exemplo terão 

uma autoridade que não poderiam ter na cidade” (ROUSSEAU, 2014, p. 100). É 

importante notar que os vícios nascem do exemplo, logo, “[...] deixai de criticar nos 

outros vossas próprias culpas; o mal que as crianças veem corrompe-as menos do 

que o que lhe ensinais” (2014, p. 100) A criança é sensível e os efeitos produzidos 

pelo fluxo ininterrupto do moralismo, das admoestações e doutrinas, fornecem 

material para elas reproduzirem, da mesma forma e no devido tempo, contra os que 

a educaram. “Ficareis surpresos com o jeito estranho que assumiram vossos 

raciocínios em seu espírito”. Rousseau define a ação da criança da seguinte forma: 

 
 
Ele reduz a calar-vos, ou a fazê-lo calar-se. E o que pode ele pensar desse 
silêncio da parte de um homem que gosta tanto de falar? Se alguma vez ele 
conseguir essa vantagem, e não se der conta disso, adeus educação. Tudo 
estará acabado a partir desse momento; ele já não procurará se instruir, e 
sim refutar-vos. (2014, p. 101). 
 
  

De outra forma, Rousseau afirma que, para ser o mestre da criança, é preciso 

ser mestre de si mesmo, assim, o fiel da balança terá verdadeiramente equilíbrio.  

 
 
De resto, é importante que todas as ingenuidades que pode produzir numa 
criança a simplicidade das ideias que lhe dão nunca sejam comentadas em 
sua presença, nem citadas de maneira que ela possa vir a reconhecê-las. 
Uma gargalhada indiscreta pode estragar o trabalho de seis meses e causar 
um dano irreparável para toda vida. (2014, p. 102).  
 
 

Sequencialmente, afirma que “[...] nossos primeiros deveres são para com nós 

mesmos; nossos sentimentos primitivos concentram-se em nós mesmos; todos os 

nossos movimentos naturais relacionam-se primeiramente com nossa conservação e 

nosso bem-estar”. (2014, p. 103). O pressuposto está ligado diretamente ao senso de 

                                                             
38 Carlota Boto explica: “O preceptor será — no esquema de Rousseau — o grande responsável pela 

educação do Emílio —, entendido, como vimos, como aquele que governa a educação e o 

desenvolvimento do menino. Contrário às práticas de emulação imperantes nos colégios de seu tempo, 

o autor acredita que, mediante interação pautada pela confiança, a criança reconhece a ascendência 

de seu preceptor sobre ela. Assim obedecerá a direção de seu educador como se efetivamente 

seguisse sua própria vontade. Mais do que isso, Rousseau compreende ser salutar o fato de o aluno 

ser levado a crer que a condução que recebe provém da própria natureza”. (BOTO, 2010, p. 221). 
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justiça, agora apontado pelo autor como os “[...] contra-sensos das educações 

comuns, que, falando primeiramente às crianças de seus deveres e nunca de seus 

direitos, começam por lhes dizer o contrário do que é preciso” (2014, p. 103). A ideia 

central são as coisas e não as pessoas, cedo aprendem “[...]pela experiência a 

respeitar quem quer que a supere em idade e em força, mas as coisas não se 

defendem por si mesmas”. (2014, p. 104). 

 
 
Trata-se, pois, de voltar à origem da propriedade, pois, é de lá que a primeira 
ideia deve nascer. Vivendo no campo, a criança terá tido alguma noção dos 
trabalhos campestres; para isso, só é preciso lazer e olhos, e ela terá essas 
coisas. Em todas as idades, e sobretudo na sua a criança quer criar, imitar, 
produzir, dar mostras de potência e de atividade. Não terá visto duas vezes 
lavrarem um jardim, semearem, germinarem e crescerem os legumes, e 
quererá também cultivar um jardim. (2014, p. 104).  
 
 

A passagem substancial da idade valoriza o olhar para as coisas, da mesma 

forma a percepção de que elas lhes pertencem e favorecem o progresso do gosto. 

Assim, o preceptor trabalha o prazer da criança por meio dos afazeres que faz a ela, 

“[...] torna-se jardineiro ajudante, enquanto ela não tem braços para isto” lavra a terra, 

“ela toma posse dessa terra plantando uma fava”. (2014, p. 105). Essa ação permite 

a criança entender o conceito de propriedade, de modo que as “[...] lições devem 

consistir mais em atos do que em palavras” (2014, p. 107). 

 
 
Vimos todos os dias regar as favas, vemo-las germinar entre arroubos de 
alegria. Aumento ainda mais essa alegria dizendo-lhe: isto lhe pertence. E, 
explicando-lhe então a palavra pertencer, faço-a perceber que colocou ali seu 
tempo, seu trabalho, seu sofrimento, sua pessoa, enfim; que naquela terra 
existe algo que é dela mesma, que ela pode exigir contra quem quer que seja, 
da mesma forma como poderia retirar seu braço da mão de um outro homem 
que quisesse retê-lo contra a sua vontade.39 (2014, p. 105). 
 
  

                                                             
39 Rousseau para tratar a questão da propriedade continua esse pequeno ensaio e escreve: “Um belo 

dia ela chega apressada, de regador na mão. Ó espetáculo! Ó dor! Todas as favas foram arrancadas 

todo o terreno está revirado, nem se reconhece o lugar. Ah! Que aconteceu com meu trabalho, com 

minha obra, o doce fruto de meus selos e de meus suores? Quem me tirou o que era meu? Quem me 

tomou minhas favas? O jovem coração se revolta; o primeiro sentimento da injustiça vem verter nele 

seu triste amargor; as lágrimas correm como riachos; a criança consternada enche o ar de gemidos e 

de gritos”. (ROUSSEAU, 2014, p.105). Ao descobrirem que o jardineiro cometeu o ato. Mandando 

chamá-lo, sua revolta é maior que a do preceptor e a criança, pois foram estes que estragaram sua 

plantação de melões de malta que seria para eles um presente ao amadurecer. E o jardineiro conclui 

dizendo: “Causastes-me um dano irreparável, e vos privastes do prazer de comer melões finíssimos”. 

(2014, p. 106). 
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Essa ambiência experiencial é prática, necessária e útil. “Nunca vos queixeis 

dos incômodos que ele vos causa, mas fazei com que seja o primeiro a senti-los” 

(2014, p. 107). É preciso que desenvolva os aprendizados refletindo sobre sua 

especificidade, associando-os à realidade. “Eis-nos no mundo moral40, eis a porta 

aberta para o vício. Com as convenções e os deveres nascem os enganos e a 

mentira.” (2014, p. 109). 

 
 
[...] nunca se deve infligir às crianças o castigo como castigo, mas ele sempre 
deve acontecer-lhes como uma consequência natural de sua má ação. Assim, 
não declamareis contra a mentira, não as punireis exatamente por haverem 
mentido, mas fareis com que todos os maus efeitos da mentira, como a de 
não se acreditar nelas quando dizem a verdade, o de serem acusadas pelo 
mal que não fizeram, mesmo se defendendo, juntem-se sobre suas cabeças 
quando tiverem mentido. Mas expliquemos o que e mentir para as crianças. 
(2014, p. 109).  
 
 

Segundo Rousseau, a mentira se desdobra em dois tipos: a de fato, que diz 

respeito ao passado, a de direito, que diz respeito ao futuro, ele explica:  

 
 
A primeira acontece quando negamos ter feito o que fizemos, ou quando 
afirmamos ter feito o que não fizemos, e em geral quando falamos 
conscientemente contra a verdade das coisas. A outra ocorre quando 
prometemos o que não planejamos cumprir, e em geral quando mostramos 
uma intenção contraria à que temos. Estas duas mentiras podem às vezes 
reunir-se em uma só41; mas considero-as aqui no que têm de diferente. (2014, 
p. 109). 
 
 

Carlota Boto ensina que educar será prover. Entretanto, será fundamental que, 

ao educar, não se desfigure a face original da natureza humana. (2010, p. 212). 

Observe-se que essa afirmação tem validade na formação e se aproxima do conselho 

do autor que coaduna com o conceito que procura explicar: “mestres, deixai os 

fingimentos, sede virtuosos e bons e que vossos exemplos se gravem na memória de 

vossos alunos, enquanto esperamos que possam entrar em seus corações”. 

(ROUSSEAU, 2014, p. 113). Sequencialmente Rousseau apresenta a diferença entre 

                                                             
40 Segundo Natalia Maruyama, “[...] a moral, enquanto conjunto de regras concernentes ao vício e à 

virtude, ao bem e ao mal, está ligada aos homens que vivem em sociedade. Ela não pode existir 

anteriormente às primeiras associações e seu exame não pode ser iniciado somente a partir da 

concepção do homem em si mesmo”. (MARUYAMA, 2005, p. 183). 

41 Nota do autor: “Como, quando acusado de uma má ação, o culpado defende-se dizendo ser um 

homem de bem. Ele mente, então, de fato e de direito”. (ROUSSEAU, 2014, p. 110). 
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a imitação natural e a da sociedade42, dizendo que, “o homem é imitador, o próprio 

animal também o é. O gosto pela imitação é da natureza bem ordenada, mas em 

sociedade degenera em vício”. (ROUSSEAU, 2014, p. 114).  Portanto, afirma ele que, 

 
[...] o fundamento da imitação entre nós vem do desejo de sempre sair fora 
de si mesmo. Se eu for bem-sucedido em minha tentativa, Emílio certamente 
não terá esse desejo. Devemos, pois, abrir mão do bem aparente que ele 
pode produzir. 
(...) A única lição de moral que convém à infância, e a mais importante em 
todas as idades, é a de nunca fazer mal a ninguém. O próprio conceito de 
fazer o bem, se não estiver subordinado a este, é perigoso, falso e 
contraditório. (2014, p. 115).  
 

Mais adiante afirma que “das crianças distraídas vem os homens vulgares” 

(ROUSSEAU, 2014, p. 114), e finaliza ao pontuar: 

 
Respeitai a infância e não vos apresseis em julgá-la, quer para bem, quer 
para mal. Deixai as exceções se revelarem, se provarem, se confirmarem 
muito tempo antes de adotar para elas métodos particulares. Deixai a 
natureza agir bastante tempo antes de resolver agir em seu lugar, temendo 
contrariar suas operações. Dizeis que conheceis o valor do tempo e não 
quereis perdê-lo. Não vedes que o perdeis muito mais empregando-o mal do 
que fazendo nada, e que uma criança mal instruída está mais distante da 
sabedoria do que aquela que não foi absolutamente instruída. (2014, p. 119). 
 
 

Trata-se, portanto de verificar que o limite da instrução é centrado na perfeição 

conveniente a cada idade, isto é, “o tipo de maturidade que lhe é própria.” (2014, p. 

202). Se as forças são limitadas, seu desenvolvimento e conhecimento também o 

serão. 

Quereis, então, cultivar a inteligência de vosso aluno; cultivai as forças que 
ela deve governar. Exercitai de contínuo seu corpo; tornai-o robusto e sadio, 
para torná-lo sábio e razoável; que ele trabalhe, aja, corra e grite, esteja 
sempre em movimento; que seja homem pelo vigor, e logo a será pela razão. 
(2014, p. 137).  

                                                             
42 Carlota Boto faz uma analogia sobre o tema recorrente no século XVIII: “Mediante princípios 

herdados do naturalismo pedagógico – estilo consagrado pela Renascença –, a natureza é apresentada 

como o guia condutor do processo educativo. Ao mestre, com discernimento e experiência, caberia 

observar seus alunos, para então investigar seus gostos e inclinações, com vistas a canalizá-los para 

o interesse social. O conhecimento veiculado age, supostamente, como forma de prevenção dos males, 

sejam estes físicos ou sociais. Além disso, é objeto da educação aclarar o espírito, instruí- -lo e postular 

suas normas e regras”. (BOTO, 1996, p. 55). 
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“Ouvimos falar muitas vezes de um homem feito, mas consideremos uma 

criança feita; o espetáculo será mais novo para nós”. (2014, p. 202). Considere-se a 

dependência das coisas que geram escolhas agradáveis, pode-se, assim, aferir que 

“[...] essa é a fonte do encanto que experimentamos na contemplação de uma bela 

infância, de preferência à perfeição da maturidade” (2014, p. 203).  

 
Quando, porém, imagino uma criança de dez ou doze anos sadia, forte, bem 
formada para a idade, ela não provoca em mim nenhuma ideia que não seja 
agradável, quer para o presente, quer para o futuro; vejo-o ardente, viva, 
animada, sem preocupações, sem uma longa e penosa previdência, 
inteiramente entregue a seu ser atual, gozando de uma plenitude de vida que 
parece querer estender-se para fora dela. (2014, p. 203).  
 

Finalmente, os preceitos apresentados nessa fase final deste trabalho 

fundamentam e concebem, primeiramente, “[...] a criança como ser mais sensitivo do 

que intelectivo”, (DALBOSCO, 2014, p. 199), e um segundo aspecto de acordo com 

Dalbosco, aponta para a condição de liberdade do homem natural que permite-lhe 

relacionar a infância com a ideia de liberdade tratando a educação como processo de 

autogoverno. (DALBOSCO, 2014, p. 199). Segundo o comentário de Natalia 

Maruyama, os sentimentos em Rousseau são formas de conservação do gosto 

primitivo, do fortalecimento do corpo, também da importância das ações no 

desenvolvimento dos sentimentos morais: tornamo-nos bons agindo bem. (2005, p. 

606). O que justifica o propósito do autor que “[...] não se cansa de nos inculcar que 

este objetivo não deve ser procurado fora da criança, mas que só pode ser procurado 

nela mesma”. (CASSIRER, 1999, P. 115). Destarte, Emílio “[...] chegou à maturidade 

da infância, viveu a vida de uma criança, não comprou a perfeição à custa de sua 

felicidade; pelo contrário, concorreram uma para a outra” (2014, p. 208). Com efeito, 

para uma boa educação faz-se necessário observá-la sensível e paulatinamente. 

Severino, ao explicar sobre a expressão emocional na sensibilidade estética 

proclama que a inteligência também é emocional e afirma de forma poética e filosófica: 

“O sabor da vivência emocional só se experimenta enquanto atravessado pelo saber. 

O desejo só se sabe (saboreia) sabor, na medida em que se sabe (vivencia) saber”43 

                                                             
43 O autor explica sobre a sensibilidade estética iniciando com uma pergunta muito pertinente à essa 

pesquisa. “Não seria a sensibilidade afetiva a verdadeira referência do agir e dos valores?” 

(SEVERINO, 2012, p. 96). Podemos recorrer a essa formulação tendo em vista que ele critica o 

racionalismo exacerbado valorizando as dimensões: ética e estética do sentimento, da paixão, e do 
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(SEVERINO, 2012, p. 96). As diretrizes aqui apresentadas procuraram demonstrar 

essa vivência. É certo que há muito para estudar sobre a formação infantil a partir do 

Emílio.  

Pode-se considerar, portanto, a continuidade deste estudo para além dos dois 

primeiros livros, de maneira a se discutir a educação na pré-puberdade do Livro III, no 

qual Rousseau apresenta o aprendizado por meio do desejo e do prazer. Traça o 

estudo das coisas e a observação do céu e do sol, situando os lugares, horas e 

estações por meio de uma geografia de campo. Contrapõe o orgulho ao 

conhecimento, com a invenção da bússola explica a noção de utilidade no episódio 

da floresta; a utilidade para o bem-estar e a previdência. Introduz o trabalho e a 

hierarquia dos ofícios de acordo com a ordem natural. O conceito de honestidade, 

sensações e julgamento. Além do Livro IV que evidencia a prática dos sentimentos 

sociais e a definição de gosto. 

Tratamos no início, de aproximar a Filosofia, a Estética e a Educação, 

primeiramente revisitando pontos da história de Jean-Jacques Rousseau em suas 

confissões. Em seguida, a apresentação do tema Estética explicitou alguns pontos 

sobre a Arte e sua importância para a apreensão de conceitos do gosto do belo e das 

artes que se ligam diretamente à Estética. Depois da apresentação conceitual, 

explicitou-se o período de Rousseau preliminarmente com a mudança no olhar para a 

criança, considerando sua importância no que tange uma formação individual a partir 

da educação natural, de modo que essa centralidade direciona o trabalho para sua 

finalidade em apresentar o fundamento para uma educação por meio da estética e da 

sensibilidade. 

Essa reflexão oportunizou explorar finalmente os modos da formação da 

infância pela sensibilidade, ocasião em que os Parâmetros Nacionais Curriculares 

serviram de aporte para discutir a educação e a arte. 

Sem embargo, são possíveis inúmeras formas de análise do tema proposto. 

Evidentemente existem pontos que atravessam todas as áreas do conhecimento de 

modo que a Estética é fundamentalmente uma delas, pois completam o ser humano 

objetiva e subjetivamente, racional e sensivelmente, abstrata e concretamente. Cada 

                                                             
desejo; implicando o cultivo da verdade, da autenticidade, e da felicidade, sendo estas, dimensões 

valorativas que podem ajudar no desenvolvimento da educação infantil. 
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uma delas se completa, se imiscui, pois, pensar também é filosofar a partir do encanto, 

não só do espanto! 
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